บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
1.1 ความหมายจริยธรรม
1.2 องคประกอบของจริยธรรม
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงจริยธรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจริยธรรม
3. แนวคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยดานครอบครัว
3.1 ลักษณะครอบครัว
3.2 ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับครอบครัว
3.3 สัมพันธภาพในครอบครัว
3.4 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว
4. แนวคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสังคม
4.1 ความหมายของการเลียนแบบ
4.2 วิธีการเรียนรูของมนุษย
4.3 กระบวนการเลียนแบบจากตัวแบบ
4.4 ประเภทของตัวแบบ
4.5 อิทธิพลที่ทําใหเด็กวัยรุนเกิดการเลียนแบบ
4.6 การเลียนแบบผานสื่อมวลชน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดทีเ่ กีย่ วของกับจริยธรรม
ความหมายจริยธรรม
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของจริยธรรมในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี้
กูด (Good. 1973 : 412) กลาววา จริยธรรม หมายถึง การปรับพฤติกรรมใหเขากั บ
กฎเกณฑหรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกตอง ดีงาม
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โคลเบอรก (Kohlberg. 1976 : 45) กลาวถึงจริยธรรมวามีพื้นฐานของความยุติธรรม
ซึ่งยึด ถือเอาการกระจายสิทธิและหนาที่อยางเทาเทียมกัน โดยมิไดหมายถึงกฎเกณฑที่บังคับ
โดยทั่วไปแตเปน กฎเกณฑที่ค นสวนใหญรับไวทุกสถานการณ ไมมีก ารขัด แยงกันเปน อุดมคติ
ดังนั้น พันธะทางจริยธรรมจึงเปนการเคารพตอสิทธิและขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน
บราวน (Brown. 1978 : 412) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ระบบกฎเกณฑสําหรับ
การวิเคราะหก ารกระทําวาผิด หรือถูก ของบุค คลซึ่งเปลี่ยนแปลงวิวัฒ นาการจากประสบการณ
ของบุคคล
ประภาศรี สีหอําไพ (2543 : 17) ไดกลาวา จริยธรรม หมายถึงหลักความประพฤติที่อบรม
กิริยาและปลูกฝงนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมคุณคาทางจริยธรรม
ภิญโญ สาธร (2544 : 17) กลาววา จริยธรรม หมายถึง คุณความดีที่ควรประพฤติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 7) ใหความหมายของคําวา จริย
คือดี งาม สวย คือดูแลวดี ดูแลวงาม ธรรม คือสิ่งที่ควรปฏิบัติ จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติแลว
เกิด (จริย) ความดี ความงาม ความสวย
พระเมธีธรรมาภรณ (2544 : 91) ใหความหมายของคําวา จริยธรรม หมายถึง หลักแหง
ความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยูบนหลักคํา สอนของศาสนา ปรัชญาแลขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่มีระบบศีลธรรมเปนสวนประกอบ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 291) ใหความหมายของ จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). (2548 : 149) ไดกลาววา จริยธรรมคือ ธรรมที่เปน
ขอประพฤติปฏิบัติ ระเบียบที่ค วรประพฤติปฏิบัติ แบบแผนที่ดีงาม สําหรับจัด ระเบียบสังคม
ใหเรียบรอยดีงาม
วศิน อินทสระ (2549 : 22) ไดใ หค วามหมายไววา จริยธรรม แปลวา ธรรมที่ค วร
ประพฤติ ตามคําแปลนี้ เล็งไปทางฝายดี คือบุญหรือ กุศลธรรม จริยธรรมตรงกับคํ าอังกฤษว า
Ethically คลาย Ethicsที่หมายถึง จริย ศาสตรนั่น เองมงคลในพระพุทธศาสนามีขอหนึ่งเรียกวา
ธรรมจริยา แปลวา การประพฤติธรรม หรือประพฤติถูกตอง
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ
ที่สังคมมุงหวังใหค นในสังคมนั้น ประพฤติ มีค วามถูก ตองในความประพฤติ มีเสรี ภ าพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เปนหนาที่ที่สมาชิก ในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติตอตนเอง
ตอผูอื่น และตอสังคม ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติใหเปนไป
เชนนั้นได ผูปฏิบัติจะตองรูวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
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สุลั ก ษณ ศิว รัก ษ (2550 : 163) ไดก ลา ววา จริ ยธรรม คื อ หลั ก หรือ หั ว ข อแห ง
ความประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดปกติสุขในสังคม ไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบกัน หรือมีไดก็แตนอย
ใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคงทั้งสวนตนและสวนทาน
พระเทวิน เทวินฺโท (2550 : 107) ไดกลาววา จริยธรรม เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง
ครอบคลุมไปถึงธรรมชาติ กฎระเบียบของสังคม กฎหมาย กฎศีลธรรมตามศาสนา และคานิยมของ
คนในสังคมจริยธรรมจึงเปนคํางายๆ ที่ใชอธิบายขอประพฤติปฏิบัติรวมกันของมนุษยในสังคม
โดยมีสิ่งที่เกี่ยวของกันอยู 4 ประการคือ 1) ธรรมชาติ 2) ตัวเราเอง 3) ผูอื่น 4) ความสัมพันธระหวาง
ธรรมชาติ ตัวเราเองและผูอื่น
พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) (2552 : 591) ได ก ล า วว า จริ ย ธรรมตามหลั ก
พระพุ ท ธศาสนาว า คื อ ผู ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามมรรค หรื อ ปฏิ บั ติ ต ามมั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา ยึ ด หลั ก
ความประพฤติ หลัก การดําเนินชีวิต หรือหลักการครองชีวิต ที่ถูก ตองสมบูร ณข องมนุษ ย ที่จ ะ
นําไปสูจุดหมายคือความดับทุกขหรือความสิ้นสุดปญหาอยูอยางเปนอิสระไรทุกข
จากการใหความหมายดังกลาวสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติ
หรือขอปฏิบัติตนเปนคนดี ตามลักษณะทางขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม
นั้นๆ เห็นวาถูกตองและตองการใหเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอตนเองและสวนรวม
องคประกอบของจริยธรรม (Ethics Elements)
นักวิชาการหลายทานไดจําแนกองคประกอบของจริยธรรมเอาไว ดังนี้
บราวน (Brown. 1978 : 412) มีความเห็นวาจริยธรรมประกอบดวย 3 องคประกอบคือ
ความรู (Knowledge) ความรูสึก (Feeling) และความประพฤติ (Conduct)
ฮอฟแมน (Hoffman. 1979 : 598) กลาววา กระบวนการซึมซับทางจริยธรรม (Ethic
Intermalization) มี 3 องคประกอบที่เปนอิสระจากกัน คือ ความคิดทางจริยธรรม (Ethic Thought)
ความรูสึกทางจริยธรรม (Ethic Feeling) และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Ethic Behavior)
ประภาศรี สีหอําไพ (2543 : 48) ไดกลาววาจริยธรรมเปนเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติ
ในการดํารงชีวิต เปน แนวทางใหอยูรว มกัน อยางสงบเรียบรอย ประกอบดว ยองคประกอบ
ดังตอไปนี้
1. ระเบียบวินัย (Discipline) เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง เปนแบบแผนใหยึด ถือ
ปฏิบัติการหยอนระเบียบวินัยทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและหนาที่ตามบทบาทของแตละบุค คล
ความประพฤติที่เปนไปตามขอตกลงของสังคม ไดแก กฎหมาย จารีต ประเพณี
2. สังคม (Society) การรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผนกอใหเกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีวัฒนธรรมอันเปนความมีระเบียบเรียบรอย และศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ตองเห็นแกประโยชนสวนรวม กระทําในสิ่งที่สังคมยอมรับ
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3. อิสระเสรี (Autonomy) ความมีสํานึกในมโนธรรมที่พัฒ นาเปน ลําดับกอใหเกิด
ความอิสระ สามารถดํารงชีวิตตามสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาและประสบการณในชีวิต มีความสุข
อยูในระเบียบวินัยของตน เปนคานิยมสูงสุด ที่คนไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบําเพ็ญตนตาม
เสรี ภ าพเฉพาะตนได อย างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชั ก นํ าตนเองใหอ ยูใ นทํา นอง
คลองธรรม สามารถปกครองตนเองได
ผกา สัตยธรรม (2544 : 283) ไดกลาวถึง องคประกอบของจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา
ไว 2 องคประกอบคือ
1. องคประกอบภายนอก คือ การมีปรโตโฆษะที่ดี ไดแก การมีกัลยาณมิตรมีมิตรที่ดี
มีครู อาจารยที่ดี ซึ่งประกอบดวยลักษณะกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ มีพอแมที่ดีซึ่งใหความรูที่
ถูกตอง มีแหลงความรู มีสื่อมวลชนที่ใหสติปญญาเปนสื่อสารใหขอมูลที่เปนประโยชนจึงเปนผูรู
หลักปฏิบัติที่ถูกตอง เปนผูรูจักนิสัยใจคอของผูประพฤติ มีอุบายในการที่จะแนะนําหรือเรียกวา
มีปจจัยภายนอกที่ดี
2. องคประกอบภายใน นอกจากปจจัยภายนอกแลวก็ตองมีปจจัยภายในคือในสวนของ
ตัวเองตองมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด คิดเปน ถาคิดไมเปนไมรูจักคิด ก็ไมสามารถนําเอาสิ่งที่เปน
กัลยาณมิตรไปใชประโยชนได
ปราชญา กลาผจญ (2544 : 298) ไดแบงองคประกอบของจริยธรรมออกเปน 3 ดานไดแก
1. ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความดีความงาม ประโยชน และโทษ นั่นคือรูวาสิ่งใดดี
สิ่งใดงาม ก็มุงประพฤติปฏิบัติแตสิ่งนั้น เลือกใช เลือกซื้อ เลือกบริโภคแตของที่ดีของที่งาม
ของที่เปนประโยชน
2. ดานความรูสึกพึงพอใจ ตระหนัก รูชอบ สนใจที่จะปฏิบัติ รูการควรไมควรนอมนํา
ตนเองเขาไปหาสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย
3. ดานการประพฤติปฏิบัติ เปนการใชพฤติกรรมทางจริยธรรมในชีวิตประจําวัน และ
ปฏิบัติตอเนื่องอยูเนืองนิตยจนติดเปนนิสัย
เนตรพัณณา ยาวิราช (2551 : 6) ไดกลาววา จริยธรรมมีองคประกอบ 3 ประการ คือ
1. ดานความรูเหตุผล คือ ความเขาใจในความถูกตอง สามารถแยกแยะและตัดสินไดวา
อะไรถูกตอง ไมถูกตองดวยความคิด
2. ดานอารมณ ค วามรูสึก ผิด ชอบชั่ว ดี ความเชื่อ คือ ความพึง พอใจ ศรั ทธา ความ
เลื่อมใสยอมรับที่จะนํามาเปนแนวทางการปฏิบัติ
3. ดานพฤติกรรมการแสดงออก คือ การแสดงออกที่บุค คลไดตัด สิน ใจแลว วาเปน
การกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตาง ๆ
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จากองคประกอบของจริยธรรมที่นักวิชาการไดจําแนกไว สรุปไดวา องคประกอบของ
จริยธรรม ไดแก องคประกอบทางดานความรูที่หมายถึง ความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับจริยธรรมของสังคม
นั้นเปนความรูของมนุษยที่ไดรับการอบรมสั่งสอนและเกิดเขาใจในเหตุผลของความถูกตองและ
สามารถตัดสินแยกความถูกผิดไดดวยความรูความคิด องคประกอบทางดานความรูสึกหมายถึง
ความรูสึก ของบุคคลเกี่ยวกับลัก ษณะ หรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาง ๆ วาชอบหรือไมชอบ
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยและยินดีที่จะรับจริยธรรมนั้นมาเปนแนวปฏิบัติ
ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการปลูกฝงจริยธรรม
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) มีทฤษฏีก ารเรียนรู และการ
ประยุกตใช สรุปไดดังนี้ (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552 : 25-26)
1.1 ทฤษฎีการเรียนรู
1.1.1 พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนไปตามวัย ซึ่งแบงได 4 วัยดังนี้ ขั้น
รับรูดวยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) มีอายุอยูในชวง 0-2 ป ขั้นกอนปฏิบัติการการคิด
(Preoperational Period) มีอายุอยูในชวง 2 – 7 ป 2 ขั้นนี้จะมีการรับรูและการกระทา สวนขั้นการคิด
แบบรู ปธรรม (Concrete Operational period) มี อายุ อยู ใ นช ว ง 7-11 ป ขั้น นี้น อกจากเรี ยนรู
แบบรู ป ธรรมได ยั ง สามารถเรี ย นรู แ ละใช สั ญ ลั ก ษณ ไ ด ด ว ย ขั้ น สุ ด ท า ยเป น ขั้ น การคิ ด
แบบนามธรรม (Formal Operational Period) มีอายุอยูในชวง 11-15 ปขั้นนี้คิดเปน นามธรรม,
ตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได
1.1.2 ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกตางจากผูใหญ
1.1.3 กระบวนการทางสติปญญา มีลักษณะการซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation)
และ การปรับและการจัดระบบ (Accommodation) การซึมซับหรือดูดซับ เปนกระบวบการทางสมอง
ในการรับประสบการณ เรื่องราว และขอมูลตางๆ เขามาสะสมเก็บไวเพื่อใชประโยชนตอไป
การปรับ และการจัดระบบ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หากการปรับเปนไปอยาง
ผสมผสาน กลมกลืน จะกอใหเกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไมสามารถปรับประสบการณใหม
และประสบการณเ ดิมใหเขา กัน ได ก็ จ ะเกิด ภาวะความไมสมดุล ซึ่งจะกอใหเกิด ความขัด แย ง
ทางปญญาขึ้นในตัวบุคคล
การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู จัดทําไดดังนี้
1.1.1 การพั ฒ นาเด็ก ควรคํา นึ งถึ งพั ฒ นาการทางสติ ป ญญาของเด็ ก และจั ด
ประสบการณ ใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเขา ไมควรบังคับใหเด็กเรียนในสิ่งที่ยังไมพรอมหรือ
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ยากเกิ น พั ฒ นา การตามวั ย เพราะจะทาให เ ด็ ก เกิ ด เจตคติ ที่ ไ ม ดี ใ นสิ่ ง ที่ เ รี ย น และการจั ด
ประสบการณควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) การจัด สภาพแวดลอมที่เอื้ อใหเด็ก เกิด การเรียนรูต ามวัยของตนเอง
ซึ่งจะชวยใหเด็กพัฒนาไปสูพัฒนาการขั้นสูงขึ้นได
2) เด็ก แต ละคนมี พัฒ นาการแตกตางกัน ถึง แม อายุ จ ะเทา กัน แตร ะดั บ
พัฒนาการอาจไมเทากัน ดังนั้นจึงไมควรเปรียบเทียบเด็ก ควรใหเด็กมีอิสระที่จะเรียนรู และพัฒนา
ความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา
3) ผูสอนควรสอนสิ่งที่เปน รูปธรรมเพื่อชว ยใหเด็ก เขาใจลัก ษณะตางๆ
ไดดีขึ้น
1.1.2 การให ค วามสนใจและสั ง เกตเด็ ก อย า งใกล ชิ ด จะช ว ยให ไ ด ท ราบ
ลักษณะเฉพาะของเด็ก
1.1.3 ในการสอนเด็กเล็กๆเขาจะรับรูสวนรวม (Whole) ไดดีกวาสวนยอย (Part)
ดังนั้น ผูสอนจึงควรสอนภาพรวมกอนแลวจึงแยกสอนทีละสวน
1.1.4 ในการสอนสิ่งใดใหกับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุนเคยหรือมีประสบการณ
มากอนแลวจึงเสนอสิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา การทาเชนนี้จะชวยเด็กซึมซับและจัดระบบ
ความรูไดดี
1.1.5 การเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณแลวมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
มากๆ จะชวย ใหเด็กซึมซับขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญา และพัฒนาการทางสติปญญาของ
เด็กไดดี
2. ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner) บรูเนอร ไดพัฒนาทฤษฏีของ
เพี ย เจต โดย บรู เ นอร เชื่ อ ว า มนุ ษ ย เ ลื อ กจะรั บ รู สิ่ ง ที่ ต นเองสนใจ และการเรี ย นรู เ กิ ด จาก
กระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Learning) แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู และ
การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้ (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552 : 27-28)
แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู
2.1 การจัดโครงสรางของความรูใหมีความสัมพันธและสอดคลองกับพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กมีผลตอการจัดการเรียนรูของเด็ก
2.2 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับระดับความพรอมของ
ผูเรียนและสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนจะชวยใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ
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2.3 การคิดแบบหยั่งรู (Intuition) เปนการคิด หาเหตุผลอยางอิสระที่สามารถชว ย
พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคได
2.4 แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู
2.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแบงเปน 3 ขั้นใหญๆ
2.5.1 ขั้น การเรียนรูจ ากการกระทา (Enactive Stage) คือขั้น ของการเรียนรู
จากการใชประสาทสัมผัสรับรูสิ่งตางๆ การลงมือกระทาชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี
2.5.2 ขั้นการเรียนรูจากการคิด (Iconic Stage) เปนขั้นที่เด็กสามารถสรางมโนภาพ
ในใจได และสามารถเรียนรูจากภาพแทนของจริงได
2.5.3 ขั้น การเรี ย นรู สัญ ลั ก ษณ และนามธรรม (Symbolic Stage) เป น ขั้ น
การเรียนรูสิ่งที่ซับซอน และเปนนามธรรมได
2.6 การเรี ยนรูเ กิ ด ขึ้ น ได จ ากการที่ ค นเราสามารถสร า งความคิด รวบยอด หรื อ
สามารถจัดประเภทของสิ่งตางๆไดอยางเหมาะสม
2.7 การเรียนรูไดผลดีที่สุด คือ การใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง
การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
2.1 ผูสอนควรจัดประสบการณใ หผูเรียนไดคน พบการเรียนรูดว ยตนเอง ซึ่งเปน
กระบวนการเรียนรูที่ดี มีความหมายตอผูเรียนและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
2.2 กอนสอนผูสอนตองมีการวิเคราะหและจัดโครงสรางเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับ
การเรียนรูของผูเรียน
2.3 ผูสอนควรจัดความคิด รวบยอด เนื้อหาสาระ วิธีสอนและกระบวนการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
2.4 ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระใหมาก เพื่อชวยสงเสริมความคิด
สรางสรรคของผูเรียน
2.5 ผูสอนควรสรางแรงจูงใจภายในใหแกผูเรียน
2.6 ผูสอนควรสอนความคิดรวบยอดใหแกผูเรียน
3. พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg)
ในเรื่องระดับพัฒ นาการทางจริยธรรมในทางจิต วิทยา มีนักจิตวิทยาที่เสนอทฤษฏี
เพื่อทําความเขาใจบุคลิกภาพของบุคคลที่สําคัญ คือโคลเบิรก (Kohlberg. 1976 - 1987) ทั้งนี้ โคลเบิรก
เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมเปนผลจากการพัฒนาการของโครงสรางทางความคิดความเขาใจ
เกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนั้น โคลเบิรก ยังพบวา สวนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก
จะไมถึงขั้นสูงสุดในอายุ 10 ป แตจะมีการพัฒนาขึ้น อีกหลายขั้นจากอายุ 11-25 ป การใชเหตุผล
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เพื่อการตัด สิน ใจที่จ ะเลือ กกระทํา อยางใดอยางหนึ่ ง จะแสดงใหเห็ น ถึงความเจริญของจิต ใจ
ของบุคคล การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ไมไดขึ้นอยูกับกฎเกณฑของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ
แตเปน การใชเหตุผลที่ลึกซึ้งยากแกการเขาใจยิ่งขึ้นตามลําดับของวุฒิภาวะทางปญญา
โคลเบิรก (Kohlberg. 1976 : 35) ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎี
ของพีอ าเจต แตไ ด ป รับ ปรุ งวิ ธี วิจั ย การวิ เคราะห ผ ลรวมและไดทํ า การวิ จั ยอย า งกว า งขวาง
ในประเทศอื่นที่มีวัฒนธรรมตางไปจากสหรัฐอเมริกา โคลเบิรกไดคิดวิธีวิเคราะหขอมูล โดยมี
ระบบการใหค ะแนนอย า งมี ร ะเบี ย บ แบบแผน ผู ที่จ ะใช วิธี ก ารให ค ะแนนระดั บ พั ฒ นาการ
ทางจริยธรรม จะตองไดรับการอบรมเปนพิเศษ โดยสรางสถานการณสมมติปญหาทางจริยธรรม
ที่ผูต อบยากที่จะตัด สิน ใจไดวา ถูก ผิด ควรทํา หรือ ไมควรทํา อยางเด็ด ขาด เพราะขึ้นกับ
องค ป ระกอบหลายอย า ง การตอบจะขึ้ น กั บ วั ย ของผู ต อบ เกี่ ย วกั บ ความเห็ น ใจในบทบาท
ของผูพฤติกรรมในเรื่องคานิยม ความสํานึกในหนาที่ในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ความยุติธรรม
หรือหลักการที่ต นยึด จากการวิเคราะหคําตอบของผูตอบวัยตาง ๆ โคลเบิรกไดแบงพัฒ นาการ
ทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ (Levels) แตละระดับแบงออกเปน 2 ขั้น (Stages) ดังนั้น พัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรก มีทั้งหมด 6 ขั้น ดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับกอนมีจริยธรรมหรือระดับกอนกฎเกณฑสังคม (Pre-Conventional
Level) ระดับนี้เด็กจะรับกฎเกณฑและขอกําหนดของพฤติกรรมที่ ดี ไมดี จากผูมีอํานาจเหนือตน
โดยบุคคลจะตอบสนองตอกฎเกณฑซึ่งผูมีอํานาจทางกายเหนือตนเองกําหนดขึ้น จะตัดสินใจเลือก
แสดงพฤติก รรมที่เ ปน หลัก ตอตนเอง โดยไม คํานึ งถึ งผูอื่ น จะพบในเด็ ก 2-10 ป โดยได แบ ง
พัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การถูกลงโทษและการเชื่อฟง (Punishment and Obedience Orientation)
ขั้นที่ 2 กฎเกณฑ เป นเครื่องมือเพื่ อประโยชน ของตน (Instrumental Relativist
Orientation)
ระดับ ที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (Conventional Level) พัฒนาการ
จริ ย ธรรมระดับ นี้ ผู ทํา ถื อว า การประพฤติ ต นตามความคาดหวั งของผู ป กครอง บิด ามารดา
กลุมที่ตนเปนสมาชิกหรือของชาติ เปนสิ่งที่ควรจะทําโดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม
ที่ตนเองอยู ตามความคาดหวังของครอบครัวและสังคม โดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นขณะนั้น
หรือภายหลังก็ตาม จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมโดยคํานึงถึงจิตใจของผูอื่น จะพบในวัยรุน
อายุ 10 -16 ป โคลเบิรกแบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 3 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ เด็กดี (Interpersonal on
Ordance of “Good boy, Nice girl” Orientation)
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ขั้นที่ 4 กฎและระเบียบ (“Law-and-order” Orientation)
ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการดวยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ
สังคม (Post - Conventional Level) พัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี้ เปนหลักจริยธรรมของผูมีอายุ
20 ป ขึ้นไป ผูทําหรือผูแสดงพฤติกรรมไดพยายามที่จะตีความหมายของหลักการและมาตรฐาน
ทางจริย ธรรมด ว ย ซึ่ง พัฒ นามาจากกฎเกณฑ ข องสั งคม เปน จริ ย ธรรมที่ เป น ที่ ยอมรับ ทั่ว ไป
โคลเบิรกแบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เปน 2 ขั้น คือ
ขั้ น ที่ 5 สั ญ ญาสั ง คมหรื อ หลั ก การทํ า ตามคํ า มั่ น สั ญ ญา (Social Contract
Orientation)
ขั้นที่ 6 หลักการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation)
แสดงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิรก นําเสนอในรูปของตาราง 1
ตาราง 1 เหตุผลเชิงจริยธรรม 3 ระดับ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร
ขั้นการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม

ระดับของจริยธรรม

ขั้นที่ 1 บุคคลใชเกณฑทางจริยธรรม โดยยึดหลักการหลบหลีก (1) ระดับกอนเกณฑ (2-10 ป )
การลงโทษ การเชื่อฟงเปนเกณฑในการตัดสิน (2-7 ป)
ขั้นที่ 2 บุคคลใชหลักเกณฑเปนเครื่องมือเพื่อประโยชนของ
ตนหรื อ การแสวงหารางวั ล เป น ระดั บ จริ ย ธรรมตาม
กฎเกณฑของสังคม (7-10 ป)
ขั้นที่ 3 บุคคลทําตามความคาดหวังและการยอมรับในสังคม (2) ระดับทางกฎเกณฑ (10-16 ป)
ยึดหลักการทําตามที่ผูอื่นเห็นชอบ (10-13 ป)
ขั้น ที่ 4 บุค คลยึด กฎและระเบียบ การทําตามหนาที่ เป น
หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม เปนระดับจริยธรรมตาม
วิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑของสังคม (13-16 ป)
ขั้นที่ 5 บุคคลยึดหลักสัญญาประชาคม หรือหลักการทําตาม
คํามั่นสัญญา (16 ปขึ้นไป)
ขั้นที่ 6 บุคคลยึดหลักการคุณธรรม อุดมคติสากล (ผูใหญ) (3) ระดับเหนือกฎเกณฑ
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4. ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 1-3 ) ทฤษฎี คือการสื่อความที่รวบรวมเนื้อหา
ที่กวางขวางในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหอยูในรูปของขอสรุปที่รวบรัด ในวงวิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร ในปจจุบันโดยเฉพาะในสาขาจิตวิทยานั้น ทฤษฎีตนไมจริยธรรมมี 3 สวน
คือสวนที่เปนดอกและผลไม สว นลําตน และสว นที่เปน ราก สาเหตุทางจิตใจที่เปนสวนลําตน
ของตนไม อันประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดาน คือ
4.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม
4.2 มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง
4.3 ความเชื่ออํานาจในตน
4.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
4.5 ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนั้น ๆ
พฤติก รรมของคนดี คนเกงจะเกิด ขึ้นไดก็ตอเมื่อบุค คลมีลัก ษณะพื้น ฐานทางจิต
ซึ่งเปรียบเสมือนรากสําคัญของตนไมที่หาอาหารมาเลี้ยงตนไดอยางเต็มที่ โดยมีลักษณะพื้นฐาน
ทางจิตใจ 3 ประการ คือ
4.1 สติ ป ญ ญา คื อ ความเฉลี ย วฉลาดเหมาะสมกั บอายุ เมื่ อ เป น ผู ใ หญ ก็ มี
ความสามารถทางการคิดที่เปนนามธรรมขั้นสูงได
4.2 ประสบการณทางสังคม หมายถึง การเขาใจมนุษย และสังคม รูจักเอาใจเขามา
ใสใจเรา
4.3 มีสุขภาพจิตใจดี หมายถึง การมีความวิตกกังวลนอยหรือในปริมาณที่ เหมาะสม
กับเหตุการณ
ลัก ษณะพื้น ฐานทางจิต ทั้ง 3 ประการนี้ เปน สาเหตุสํ าคั ญของพัฒ นาลัก ษณะ
ทางพฤติกรรม 5 ดานที่ลําตนและพฤติกรรมของคนดี คนเกง ซึ่งเปนผลไมบนตน ในทฤษฎีตนไม
จริ ย ธรรมนั้ น มีลั ก ษณะทางจิต ใจและพฤติ ก รรมที่ จ ะต อ งเสริ มตั้ ง แต วั ยเด็ ก 6 ขวบขึ้ น ไป
ควรพัฒนาการฝกใหกระทําพฤติกรรมที่ดีงามจนติดเปนนิสัย
จากทฤษฎีการปลูกฝงจริยธรรมดังกลาว สรุปไดวาทฤษฎีของนักวิชาการตางประเทศ
และในประเทศมีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน คือการปลูกฝงจริยธรรมแบบการกระจางคานิยมเนนที่
ความเขาใจของบุคคลเกี่ยวกับกฎเกณฑการตัดสินความถูกตองของพฤติกรรม การปลูกฝงจริยธรรม
ดวยเหตุผล (Moral Reasoning) นั้นเนนที่พฤติกรรมจริยธรรมตามกฎเกณฑที่อยูภายนอกในรูป
เงื่อนไขการเสริมแรงและเงื่อนไขการลงโทษ การปลูกฝงจริยธรรมก็กระทําโดยการสรางเงื่อนไข
ใหเกิดขึ้นแลวผูตกอยูในเงื่อนไขก็มีพฤติกรรมตามที่ตองการ และการปลูกฝงจริยธรรมดวยการ
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เรียนรูทางสังคม (Social Learning) เปนภาคขยายของทฤษฎีการปลูกฝงจริยธรรมดวยการปรับ
พฤติกรรม (Behavior Modification) ที่เนนเงื่อนไขทางสังคมซึ่งอยูภายนอกบุคคล แตขณะเดียวกัน
ก็เนนที่ความเขาใจของบุคคลเกี่ยวกับเงื่อนไขผลกรรมที่มีอยูในสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจริยธรรม
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววาคุณลักษณะของจริยธรรมเปนสิ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะ
ของจริยธรรมเพื่อใหเห็นเดนชัด ในดานหนึ่งและมีความแตกตางจากจริยธรรมดานอื่น ๆ ทั้งนี้
มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการดานการศึกษาหลายหนวยงาน ไดกําหนดโครงสรางจริยธรรม
พรอมทั้งกําหนดคุณลักษณะของจริยธรรม
สํานัก งานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 4) ไดกลาววา คุณ ลักษณะทางจริยธรรม
ความประหยัด ความซื่อสัตย ความมีวินัย และความสามัคคี
ความรับผิดชอบ
1. ความหมายความรับผิดชอบ
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่
อยางตั้งใจ มีความละเอียดรอบคอบ มีความพากเพียรพยายามเพื่อใหงานหรือภาระที่รับผิดชอบอยู
บรรลุผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่น
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพันพากเพียร และละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่
ใหดียิ่งขึ้น
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน ดวยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับ
ผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ทั้งพยายามที่จะปฏิบัติ
หนาที่ ใหดียิ่งขึ้น
2. องคประกอบและพฤติกรรมความรับผิดชอบ
จัก รพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดก ลาววา องคประกอบและพฤติก รรมความ
รับผิดชอบ
2.1 เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อผลของงานนั้น
2.2 ซื่อสัตยตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว
2.3 เคารพตอระเบียบ กฎเกณฑ และมีวินัยในตนเอง
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2.4 มีอารมณหนักแนนเมื่อเผชิญกับอุปสรรค
2.5 รูจักหนาที่และการกระทําตามหนาที่เปนอยางดี
2.6 มีความเพียรพยายาม
2.7 มีความละเอียดรอบคอบ
2.8 ใชความสามารถอยางเต็มที่
2.9 ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม
2.10 ตรงตอเวลา
2.11 ยอมรับผลการกระทําของตน
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดก ลาววา ความรับผิด ชอบ ซึ่งแสดงออก
พฤติกรรมดังนี้
2.1 เตรียมการสอนอยางดี
2.2 ดูแลซอมแซม ปรับปรุง อุปกรณ และสถานที่ของทางราชการอยูเสมอ
2.3 แสวงหาแนวทางวิธีการปรับปรุงในงานที่รับผิดชอบอยูเสมอ
2.4 คนควาหาความรูใหมอยูเสมอ
2.5 ไมเพิกเฉยตอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
2.6 ไมเพิกเฉยในเหตุการณที่จะทําใหเกิดผลเสียตองานราชการ
2.7 มีความละเอียด รอบคอบในการทํางาน
2.8 อดทนตอปญหาตางๆ ในการทํางาน โดยไมละทิ้งและทอถอยโดยงาย
2.9 อดทนตอพฤติกรรมที่ยั่วยุของศิษย ไมแสดงความโกรธโดยงาย
2.10 ยอมรับผลการกระทําของตน
2.11 รูจักหนาที่และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
2.12 ใหความรวมมือในกิจกรรมของสถาบันเปนอยางดี
2.13 ผอนปรนตอปญหาตางๆ และหาทางแกไขโดยวิธีทางปญญาและสันติวิธี
2.14 ใชทรัพยสินราชการอยางประหยัด
ความซื่อสัตย
1. ความหมายความซื่อสัตย
พิภ พ วชั งเงิน (2547 : 5) ความซื่อสัต ย หมายถึ ง การประพฤติ ปฏิ บัติ ตนอย าง
ตรงไปตรงมา ตรงตอความเปนจริง ทั้งการ วาจา ใจ ตอตนเองและผูอื่น
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โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติอยางเหมาะสมและตรงตอความเปนจริง ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ
ตอตนเอง และตอผูอื่น
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความซื่อสัตย (Honesty) คือ การประพฤติ
อยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ประพฤติ ปฏิบัติ อยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ
ตอตนเองและผูอื่น
2. องคประกอบและพฤติกรรมความซื่อสัตย
จักรพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความซื่อสัตย
2.1 ความซื่ อสั ต ย ตอ ตนเอง คื อ ความรูสึก รับ ผิด ชอบชั่ ว ดี มีค วามละอายและ
เกรงกลัวตอการกระทําความผิด
2.1.1 ไมสับปลับกลับกลอก
2.1.2 ไมคลอยตามพวกที่ลาก หรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย
2.1.3 มั่นคงตอการกระทําดีของตน
2.1.4 ไมคดโกง มีความตั้งใจทําจริง
2.1.5 ประพฤติตรงตามพูดและคิด
2.2 ความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน
2.2.1 ไมเอาเวลาทํางานในหนาที่ไปใชทําประโยชนสวนตัว
2.2.2 ไมใชอํานาจหนาที่ทําประโยชนสวนตัว
2.3 ความซื่อสัตยตอบุคคล คือ ความซื่อตรงตอผูอื่น มิตร หัวหนางานผูมีพระคุณ
2.3.1 ประพฤติตรงไปตรงมา ไมคิดคดตอผูอื่น
2.3.2 ไมชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย
2.3.3ไมสอพลอเพื่อหาประโยชนสวนตน
2.3.4 เตือนสติและแนะนําในสิ่งที่เปนประโยชน
2.3.5 ยินดีในความสําเร็จของผูอื่น ไมคิดริษยาหรือกลั่นแกลง
2.4 ความซื่อสัตยตอคณะ สังคม และประเทศชาติ
2.4.1 รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.4.2 ไมเห็นแกประโยชนสวนตน
2.4.3 ไมรวมมือกันทํางานใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของสั งคม
และหมูคณะ
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โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความซื่อสัต ย ซึ่งแสดงออกเปน
พฤติกรรมไดดังนี้
2.1 ถายทอดความรูโดยไปปดบังอําพราง
2.2 ไมเบียดบังแรงงานหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2.3 ไมเบียดบังทรัพยสิน สว นรวม หรือสว นราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
หรือพวกพอง
2.4 ไมอวดอางความสามารถเกินความจริง
2.5 ไมนําหรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการของตนไปใชในทางทุจริต หรือเปนภัย
ตอมนุษยชาติ
2.6 ใชเวลาราชการเพื่อประโยชนทางราชการอยางเต็มที่
2.7 ไมชักชวนศิษยกระทําในสิ่งที่เสื่อมเสีย
2.8 เขาสอน และเลิกสอนตามเวลาที่กําหนด
2.9 ไมประจบ สอพลอผูบังคับบัญชาเพื่อประโยชนสวนตน
2.10 ปฏิบัติหนาที่อยางดี ทั้งตอหนาและลับหลังผูบังคับบัญชา
2.11 เปนบุคคลที่รักษาคํามั่นสัญญา
ความมีเหตุผล
1. ความหมายของความมีเหตุผล
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความมีเหตุผล หมายถึง การรูจักใชสติปญญา
ไตรตรอง คิดใครครวญ หรือพิสูจนสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประจักษโดยไมผูกพันกับอารมณ และความยึดมั่น
ในความคิดของตนเอง
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความมีเหตุผล (Rationality) คือ ความสามารถ
ในการใชปญญา ในการประพฤติปฏิบัติ รูจักไตรตรอง พิสูจนใหประจักษ ไมหลงงมงาย มีความ
ยับยั้งชั่งใจ โดยไมผูกพันกับอารมณและความยึดมั่นของตนเอง ที่มีอยูเดิมซึ่งอาจผิดได
2. องคประกอบและพฤติกรรมความมีเหตุผล
จักรพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความมีเหตุผล
2.1 ไมลุมหลงเพราะเชื่อถืออยางงมงาย (อวิชชา)
2.2 ไมยึดถือตนเองและบุคคลเปนใหญ หรือการกระทําที่งมงาย
2.3 ไมสรุปเอาอยางงาย ๆ โดยไมใชเหตุผลอยางรอบคอบ
2.4 ใชวิธีอยางประชาธิปไตย ประกอบดว ย การยอมรับการคิดพิจ ารณา การใช
วิธีการแหงปญญา
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2.5 ไตรตรองอยางรอบคอบแลวจึงตัดสินใจ
2.6 รูจักควบคุมอารมณ คือ มีสติ ยับยั้งชั่งใจ
2.7 รูจักขมความโลภ ความโกรธ ความหลงผิด
2.8 การหนีออกจากความเคยชินอื่น ๆ
2.9 รูจักเหตุ รูจักผล รูจักประมาณ รูจักกาลเทศะ
2.10 ไมเปนคนหูเบาเชื่องาย
ความกตัญูกตเวที
1. ความหมายความกตัญูกตเวที
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความกตัญูกตเวที หมายถึง ความรูสึกสํานึก
ในบุญคุณของบุค คลผูมีอุปการคุณ หรือสิ่งอัน มีคุณ ตอมนุษ ยเรา และแสดงออกถึงความสํานึก
ในบุญคุณนั้นดวยการตอบแทนคุณอาจกระทําดวยสิ่งของหรือการกระทําอยางนอบนอม
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความกตัญูกตเวที (Gratitude) คือ ความรู
สํานึกในอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผูอื่นมีตอเรา
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) (2551 : 2) กตัญูกตเวที หมายถึง ผูรูอุปการะ
ที่ทานทําแลวและตอบแทน
2. องคประกอบและพฤติกรรมความกตัญูกตเวที
จักรพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความกตัญู
กตเวที
2.1 ความกตัญูกตเวทีตอบุคคล ไดแก บุพการี ครู-อาจารย และผูอื่นที่ทําประโยชนให
2.1.1 แสดงความเคารพนับถือ ยกยองเชิดชู ไมลบหลูดูหมิ่น
2.1.2 ชักนําคนอื่นใหนิยมยินดีในการทํางานคุณภาพดี ตอบแทนผูมีพระคุณ
2.1.3 ปฏิ บั ติต อ ผูมี พ ระคุ ณ ดว ยความซื่อ ตรง ไมมี ลั บลมคมในหรื อ มีสิ่ ง ใด
แอบแฝงอยูเบื้องหลัง
2.1.4 ไมละทิ้งผูมีพระคุณในคราวที่ผูมีพระคุณเดือดรอนลําบาก
2.1.5 เคารพรักใคร ไวใจ และเชื่อถือในผูมีพระคุณที่ไมผิดศีลธรรม
2.1.6 ไมทําตนเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแกวงศตระกูล และผูมีพระคุณ
2.1.7 ทําใหผูมีพระคุณสุขใจ อิ่มใจ และไมคิดรายตอผูมีพระคุณ
2.2 ความกตัญูกตเวทีตอสัตว
2.2.1 ไมประพฤติโหดเหี้ยมตอสัตวที่มีบุญคุณ
2.2.2 ใชดวยความกรุณาปราณี ไมใชเกินกําลัง
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2.2.3 ไมปลอยใหอดอยากอิดโรย
2.2.4 บํารุงเลี้ยงปรนเปรอใหมีความสุข ใหไดกิน ไดนอน พักผอนตามวาระ
2.2.5 ใหการดูแลรักษา ไมทอดทิ้งเมื่อเจ็บปวย
2.2.6 ไมผลักไสไลสงหรือทําลาย เมื่อสัตวนั้นไมสามารถทําประโยชนใหได
2.3 ความกตัญูกตเวทีตอสถาบัน และสิ่งแวดลอม ไดแก ครอบครัว โรงเรียน
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณสมบัติ
2.3.1 จงรักภักดีตอประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2.3.2 เชิดชูชาติ และรักษาเกียรติของประเทศชาติ
2.3.3 ทํานุบํารุงศาสนา
2.3.4 หมั่ น ประกอบกิ จ อั น เป น หน า ที่ ข องตน เพื่ อ ให ต นมี ห ลั ก ฐาน และ
ประเทศชาติจะไดรุงเรือง
2.3.5 รักษาและสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
2.3.6 เพิ่มเติมและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติใหมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.3.7 รักษาเกียรติยศและชื่อเสียงมาสูครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ
2.3.8 แสดงความเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอ จรัญ ฐิตธมฺโม) (2547 : 108) ไดแสดงไววา เรื่อง
ความกตัญูนั้นตองปลูกฝงใหเยาวชนมีครบทั้ง 4 อยาง คือ
2.1 กตัญูตอบุคคล รูพระคุณของบิดา มารดา ครูบาอาจารย ผูมีพระคุณทุกทาน
2.2 กตัญูตอสถานที่ ไมลืมพระคุณดวยอาชีพการงาน ไมลืมพระคุณในแหลงให
เกิดการศึกษา
2.3 กตัญูตอความดีของทุกสิ่ง ที่ทําใหเปนคนดี
2.4 กตัญูตอตัว เอง รูรางกายสังขารของตัวเอง เชน เลี้ยงชาง มา โค ไวใ ชงาน
เลี้ยงสังขารไวสรางความดี ใชหนี้กรรมเกา
ความอุตสาหะ
1. ความหมายความอุตสาหะ
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอยางยิ่งยวด เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จในการงานหรือกิจกรรมที่ทําดวยขยันขันแข็งกระตือรือรน อดทน ถึงแมจะประสบ
ปญหาหรืออุปสรรคขัดขวางก็ไมยอมแพและไมยอทอ
แสง จันทรงาม (2550 : 10).ไดกลาววา ความอุตสาหะ (Diligence) คือ ความพยายาม
อยางเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความสําเร็จในงาน

24
ความสามัคคี
1. ความหมายความสามัคคี
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพียงเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน การใหความรวมมือในการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จลุลว งดวยดี
โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว รวมทั้งมีความรักในหมูคณะของตน
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความสามัคคี (Harmony) คือ ความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน มีความพรอมเพรียงรวมมือกันกระทํากิจการใหสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตัว
2. องคประกอบและพฤติกรรมความสามัคคี
จักรพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความสามัคคี
2.1 ปรับตนเองใหเขากับผูอื่นไดดี
2.2 รับผิดชอบตอสวนรวมมากกวาสวนตน
2.3 เขามีสวนรวมในการแขงขันในกิจการของสวนรวม
2.4 เปนผูประสานสามัคคีในหมูคณะ
2.5 ไมแบงแยกเปนพวกเขา พวกเรา
2.6 รักษาหมูคณะ มีใจหวังดี และชวยเหลือเกื้อกูลในทางที่ไมผิดศีลธรรม
2.7 มองคนอื่นในแงดีเสมอ
ความมีระเบียบวินัย
1. ความหมายความมีระเบียบวินัย
พนัส หันนาคิน ทร และคณะ (2542 : 38) ไดกลาววา ความหมายของคําวา วินัย
หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง กติกา และกฎหมาย ตามที่สังคมไดวางไวหรือ
ตามที่กลุมไดตกลงอันจะนํามาซึ่งความสงบสุข ความเจริญกาวหนา ความมั่นคง และความปลอดภัย
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความมี ระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุม
ความประพฤติของตนเองใหปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาททางสังคม กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายและศีลธรรม
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววาการรักษาวินัย หมายถึง การควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และ
ศีลธรรม
แสง จัน ทรงาม (2550 : 10) ไดก ลาววา ความมีร ะเบียบวินัย (Disciplined) คือ
การควบคุมความประพฤติปฏิบัติใหถูก ตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ ขอตกลง
กฎหมาย และศีลธรรม
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551 : 35) ไดกลาววา ความหมายของคําวา
ระเบียบวินัย หมายถึง ขอบัญญัติที่ว างไวเปน หลัก กํากับความประพฤติใหเปนระเบียบเรียบรอย
เสมอกัน
2. องคประกอบความมีวินัย
พนัส หัน นาคิน ทร และคณะ (2542 : 38) กลาววา แนวทางการปฏิบัติต นใหมี
ระเบียบวินัยไว 3ขอ ดังนี้
2.1 ตองรูจักกฎระเบียบของสังคมที่เราอยูเปนอยางดีเพื่อจะไดไมละเมิดกฎหมาย
2.2 ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอยางเครงครัด ทั้งตอหนาและลับหลัง
2.3 ฝกปฏิบัติตามกฎระเบียบจนติดเปนนิสัย
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540 : 19) ไดกลาววา แนวทางในการเสริมสราง
วินัย และองคประกอบรวมในการสรางเสริมวินัยมี ดังนี้
2.1 การทําใหเกิด พฤติก รรมเคยชิน โดยใหบุคคลรูเห็น และปฏิบัติพฤติก รรมที่ดี
เพื่อเปนพื้นฐานและปฏิบัติตอเนื่องจนเกิดพฤติกรรมเคยชินที่ดี
2.2 การใชวัฒนธรรมในสังคม เปนแนวทางปฏิบัติผสมผสานกับหลักการ ทําใหเปน
พฤติกรรมเคยชิน เชนการทําความเคารพ การไหวเมื่อพบผูใหญ เปนสิ่งที่เด็กทําไดโดยงาย แตการ
เขาแถวไมใชวัฒนธรรมไทย เด็กไมเห็นแบบอยางที่ดีดังเชนกับการไหวข องไทยผูใ หญเองก็ไม
สามารถปฏิบัติกันโดยทั่ว การไหวจึงงายตอการปฏิบัติมากกวาการเขาแถว
2.3 การใชองคร วม ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางจิตใจ พฤติกรรมและสติปญญา
ซึ่งเปน หลัก การทางการศึก ษา และหลัก การพัฒนาจริ ยธรรม คือ มีค วามเขาใจในความสําคัญ
ของสิ่งที่กระทํา มีความพอใจ และการยอมรับในสิ่งที่จะกระทํา ยอมนําไปสูความถึงพรอมในการ
กระทํา
2.4 การใชแรงหนุน สภาพจิต เปนการตั้งความมุงมั่น หรืออุดมการณและพยายาม
ปฏิบัติต ามเปาหมายที่มุงมั่นไว ซึ่งอาจทําใหเกิด การเปรียบเทียบ แตมีค วามภาคภูมิใจในผลการ
ปฏิบัติหากใชมากเกินไปจะกลายเปนดูถูกดูหมิ่นผูอื่น เกิดการแขงขันแยงชิงมุงความเดนและความ
ยิ่งใหญ
2.5 การใชก ฎเกณฑบังคับ เปน วิธีที่ทําใหเกิด วินัยไดชั่ว ระยะหนึ่ง เมื่อไมมีผูใ ด
ควบคุมวินัยก็จะหายไป จึงเปนวิธีทไี่ มถูกตองในการเสริมสรางระเบียบวินัย
จักรพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดกลาววาองคประกอบ และพฤติกรรมการรักษา
ระเบียบวินัย
2.1 การรักษาระเบียบภายนอก
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2.1.1 รักษาระเบียบวินัยในการบริโภค ไดแก การรับประทานอาหารใหถูกหลัก
อนามัยและสุขวิทยา มีมารยาทเรียบรอยในการรับประทานอาหาร เชน ไมรับประทานอาหารในที่
ไมสมควร ไมรับประทานอาหารมูมมาม ฯลฯ
2.1.2 รักษาระเบียบวินัย ในการอุปโภค ไดแก การรัก ษารางกาย เสื้อผา ที่อยู
อาศัย และเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอย
2.1.3 การรักษาระเบียบวินัยตอสถานที่ ไดแก การรักษาความสะอาด และความ
เปนระเบียบเรียบรอยทั้งในสํานักงาน วัดวาอาราม สถานที่ราชการ และสาธารณสถานตาง ๆ เชน
ถนน แมน้ํา ลําคลอง โรงมหรสพ รถโดยสาร สวนสาธารณะ ฯลฯ และประพฤติปฏิบัติตามกฎ
และขอบังคับของสถานที่นั้น ๆ
2.1.4 การรั กษาระเบียบวินัยในการปกครอง ไดแก การสรางนิสัยเพื่อถื อเป น
หลักปฏิบัติและมีก ารปกครองดี มีจรรยา มีวินัย เอาใจใสก วดขัน ปรับปรุงวินัยใหมีระเบียบ
มาตรฐานควรแกการนิยมนับถือ และถือปฏิบัติใหเปนแบบอยาง
2.2 การรักษาระเบียบภายใน ไดแก การแตงและควบคุมทวงทีกิริยาวาจา และใจ
ใหหมดจดงดงามดว ยการเวน ชั่ว ประพฤติชอบทั้งตอหนาและลับหลัง ไดแก ระเบียบทว งที
ระเบียบกิริยา ระเบียบวาจา และระเบียบใจ
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา แสดงออกเปนพฤติกรรมไดดังตอไปนี้
2.1 แตงกายเหมาะสมกับอาชีพครู
2.2 วาจาสุภาพ
2.3 รักษาความลับของศิษย เพื่อนรวมงาน และสถานศึกษา
2.4 ตรงตอเวลา
2.5 ดูแ ล จั ด อุ ป กรณ ท างการศึ ก ษา และสถานที่ ทํ า งานให ส ะอาดเป น ระเบี ย บ
เรียบรอย
2.6 ไมสูบบุหรี่
2.7 ไมดื่มสุรา
2.8 ไมเลนการพนัน
2.9 ไมประพฤติผิดทางเพศ
2.10 ใหความรวมมือกับกิจกรรมของสถานศึกษาเปนอยางดี
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ความเสียสละ
1. ความหมายความเสียสละ
พิภ พ วชั งเงิ น (2547 : 5) ความเสีย สละ หมายถึง การลดละความเห็น แกตั ว
การแบงปนแกคนที่ควรใหดวยทรัพยสิน กําลังกาย และกําลังปญญาของตนเอง
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแกตัว
การใหปนแตคนที่ควรใหดวยกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังสติปญญา รวมทั้งการรูจักสลัดทิ้งอารมณ
รายในตนเอง
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความเสียสละ (Sacrifice) คือ การละความเห็นแกตัว
การใหปน แกบุค คลที่ควรใหดวยกําลังกาย กําลังสติปญญา รวมทั้งการรูจัก สลัด ทิ้งอารมณราย
ในตนเอง
2. องคประกอบ และพฤติกรรมความเสียสละ
จักรพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบ และพฤติกรรมความเสียสละ
2.1 การใหทางกาย เชน
2.1.1 ชวยผูอื่นทําธุรการงานที่ไมมีโทษ
2.1.2 ไมนิ่งดูดาย
2.1.3 ชวยเหลืองานสาธารณประโยชน
2.2 การใหทางวาจา เชน
2.2.1 ชวยเหลือใหคําแนะนําทั้งในทางโลกและทางธรรม
2.2.2 ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน
2.3 การใหทางกําลังสติปญญา เชน
2.3.1 การชวยแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา
2.3.2 ชวยแกปญหาเดือดรอนแกคนที่ไมทําผิด
2.3.3 ชวยคิดแนวทางที่ถูกที่ชอบ
2.3.4 ชวยเพิ่มพูนความรูใหแกผูอื่นตามกําลังสติปญ
 ญา
2.4 การใหดวยกําลังทรัพย เชน
2.4.1 แบงปนเครื่องอุปโภค บริโภค ใหแกผูที่ขัดสนที่สมควรให
2.4.2 แบงปนเงินทองใหแกผูที่ขัดสนสมควรให
2.4.3 สละทรัพยเพื่อสาธารณกุศล
2.5 การใหทางใจ เชน
2.5.1 ยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข
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2.5.2 ไมอาฆาตจองเวร
2.5.3 ใหอภัยในความผิดของผูอื่นที่สํานึกผิด
2.5.4 ไมนึกสมน้ําหนาผูอื่นเมื่อเพลี่ยงพล้ํา
2.5.5 ไมโลภอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความเสียสละ ดวยแสดงออกเปน
พฤติกรรมไดดังตอไปนี้
2.1 รวมกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาทางการศึก ษากับศิษ ยทั้งในและนอกเวลา
ราชการอยูเสมอ
2.2 ใหคําปรึกษากับศิษยในปญหาตางๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการอยูเสมอ
2.3 แบ ง ป น ทรัพ ย สิ น ตามสมควร เพื่ อ ให กิ จ การของศิ ษ ย ห รื อ สถาบั น ประสบ
ความสําเร็จ
2.4 ชวยเจรจาเปนธุระในกิจการของศิษยและสถาบันใหสําเร็จประโยชน
2.5 ใหอภัยผูอื่น ไมแสดงอาการอาฆาตพยาบาท
2.6 ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.7 มีเหตุผล ไมงมงายในความเชื่อของตน
ความประหยัด
1. ความหมายความประหยัด
รังสรรค หนองสองหอง (2542 : 2) ไดกลาววา ความหมายของการประหยัดไววา
การประหยัดไมใชการตระหนี่ถี่เหนียว แตหมายถึงการรูจักใชเงินหรือทรัพยากรอยางมีคุณคา
พงศจิรา สินพยัคฆ (2542 : 60) ใหความหมาย “การประหยัด” โดยใชคําวา “การออม”
วาหมายถึง การลดการบริโภคในปจจุบันเพื่อสามารถบริโภคในอนาคตไดมากขึ้น อาจกลาวไดวา
การประหยัดหรือการออมคือการบริโภคอยางฉลาด รูจักบริโภคเศรษฐทรัพยในปริมาณที่พอดีกับ
ความตองการหรือความจําเปนจริง ๆ จึงมีผลใหมีรายไดเหลือเก็บเปนเงินออมเพื่อการใชจายใน
อนาคตได
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความประหยัด หมายถึง การใชสิ่งของหรือใช
จายอยางระมัดระวังและพอเหมาะพอควร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอยจนเกิด
ฐานะของตน
แสง จันทรงาม (2550 : 10).ไดกลาววา การประหยัด (Thrifty) คือ การใชสิ่งของ
พอเหมาะพอควรใหไดประโยชนมากที่สุด ไมใหมีสวนเกินมากนัก รวมทั้งการรูจักระมัดระวัง รูจัก
ยับยั้งความตองการใหอยูในกรอบและขอบเขตที่พอเหมาะ
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2. องคประกอบ และพฤติกรรมความประหยัด
จัก รพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดก ลาววา องคประกอบ และพฤติก รรมความ
ประหยัด
2.1 การประหยัด เวลา ไดแก การรูจั ก ใชเวลาใหเปน ประโยชนใ หเหมาะสมกั บ
กาลเทศะ รูคุณคาของเวลา มิยอมใหเวลาหมดเปลืองไปโดยเปลาประโยชน แตนํามาใชใหเปน
ประโยชนยิ่งใหญ ในการแสวงหาความรูในการสรางความดี ในการสรางสมรรถภาพ ในการสราง
อํานาจ
2.2 การประหยัดทรัพย ไดแก การรูจักใชทรัพยใหถูกตองเหมาะสม ไดแก
2.2.1 พยายามจายทรัพยเทาที่จําเปน ใหสมควรแกอัตภาพ
2.2.2 การรูจักกําหนดรายจายใหพอเหมาะพอควรแกกําลังทรัพย
ความยุติธรรม
1. ความหมายความยุติธรรม
พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนดวยความ
เที่ยงตรง การพิจารณาเรื่องราวตางๆ จะตองอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ไมมีความลําเอียงหรือ
เขากับฝายใดฝายหนึ่ง
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติ
ดวยความเที่ยงตรง สอดคลองกับความเปนจริงและเหตุผล ไมมีความลําเอียง
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความยุติธรรม (Justice) คือ การปฏิบัติดวย
ความเที่ยงตรง สอดคลองกับความเปนจริงและเหตุผล ไมมีความลําเอียง
2. องคประกอบ และพฤติกรรมความยุติธรรม
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดก ลาวว า ความยุ ติธรรม แสดงออกเป น
พฤติกรรมไดดังตอไปนี้
2.1 ใหค วามรูและการบริการตางๆ แกศิษ ยโ ดยไมแบงเชื้อชาติ ศาสนา เพศหรือ
ความสัมพันธสวนตัว
2.2 ตรวจผลงานและใหคะแนนตามความเปนจริงดวยความเที่ยงธรรม และมีเหตุผล
2.3 ใชหลักวิชาที่ถูกตองในการประเมินผลการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
ความเมตตา
1. ความหมายความเมตตา
พิภ พ วชังเงิน (2547 : 5) ไดก ลาววา ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร
ปรารถนาจะใหผูอื่นเปนสุข และมีความสงสารอยากจะชวยใหผูอื่นพนจากความทุกข
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โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความเมตตา กรุณา เมตตา หมายถึง
ความรักใคร ปรารถนาจะใหผูอื่นเปนสุข กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดจะชวยใหผูอื่นพนทุกข
แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความเมตตาและกรุณา (Loving Kindness
and Compassion) คือ ความรักใครปรารถนาจะใหผูอื่นมีสุข กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะชวย
ใหผูอื่นพนทุกข
2. องคประกอบ และพฤติกรรมความเมตตา
จักรพงษ นิลพงษ (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบ และพฤติกรรมความเมตตา
2.1 ไมฆา ทุบตี ตัด จําจอง หรือทํารายดวยลักษณะตาง ๆ
2.2 ไมขมขู ดูหมิ่น เสียดสี พูดจาดวยความเกรี้ยวโกรธเคียดแคน
2.3 ไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอน
2.4 ชวยพูดปลอบใจเมื่อคนอื่นไดรับความลําบากเดือดรอน
2.5 ใหความอนุเคราะหเกื้อกูล
2.6 มีความสลดใจเมื่อเห็นผูอื่นทุกข
2.7 แผเมตตาให แมจะมีผูทําใหเดือดรอน
2.8 มีกิริยาอาการทางกาย วาจาที่แสดงตอผูอื่นดวยความสุภาพนุมนวล
โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความเมตตา กรุณา เมตตา แสดงออกเปน
พฤติกรรมไดดังนี้
2.1 สนใจ เอาใจใสศิษยที่มีปญหาอยางสม่ําเสมอ
2.2 ชักนําใหศิษยประพฤติแตสิ่งที่ดีงาม
2.3 ใหโอกาสกับศิษยไดแกตัวตอการกระทําที่ผิดพลาด
2.4 ใหกําลังใจแกศิษยโดยเฉพาะศิษยที่มีปญหา
2.5 ใหความอนุเคราะหกับศิษยและบุคคลทั่วไปตามสมควรกับฐานะ
2.6 ไมใชถอยคําหรือแสดงกิริยาขมขูศิษยและผูอื่น
2.7 ไมใชถอยคําหรือแสดงกริยาดูหมิ่นเสียดสีศิษยและผูอื่น
2.8 ไมแสดงกริยาอาฆาตพยาบาทตอศิษยและผูอื่น
2.9 มีบุคลิกภาพยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ
2.10 ใหความเปนกันเองกับศิษยและผูอื่นอยูเสมอ
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สุลักษณ ศิวรักษ (2550 : 212) ไดกลาววา คุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย ซึ่งเปน
ที่ ย อมรั บ จนกลายเป น วิ ถี ชี วิ ต หรื อ วั ฒ นธรรมของสั ง คมไทย โดยคนไทยมี พุ ท ธศาสนา
เปนตัวกําหนดคุณคาทางจริยธรรม เนน การไมเอาเปรียบตนเองและไมเอาเปรียบผูอื่น ใหคุณคา
ของการให มากกว าการรับ การถื อสั จ จวาจามีค า ร ว มมือร ว มใจมี คากวา การแกง แย งแข งขั น
ความอ อ นน อ มถ อ มตน กตั ญ ู ก ตเวที เคารพผู สู ง อายุ แ ละมี ศี ล ธรรม การหลี ก เลี่ ย ง
การกระทบกระทั่ง การปดทองหลังพระ สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะไดรับการยกยองสรรเสริญยิ่งกวาการ
เปน ผูมีย ศ มีอํานาจและมี เงิน นอกจากนี้วั ฒ นธรรม ประเพณีและพิ ธีก รรมทางศาสนายังเป น
ตัวกําหนดใหทุกคนไดมีโอกาสรวมกันในการเจริญงอกงามในคุณความดีดวยกันอีกดวย ดังนั้น
จึงกลาวไดวาคุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย ประกอบดวย
1. มีวาจาสัตย
2. มีความอดทน
3. มีความซื่อสัตย
4. รูจักการใหเกียรติผูอื่น
5. รักสันติ รักความสงบ
6. มีน้ําใจ เอื้ออาทร แบงปน
7. ใหความเคารพผูอาวุโส
8. มีความกตัญูกตเวที
9. มีความออนนอมถอมตน
ดังนั้นเราจะเห็นไดวาสังคมไทย แมวาจะมีความแตกตางกันทั้งชาติพันธ ศาสนา ชนชั้น
แตก็สามารถอยูรวมกันไดอยางปกติ ไมมีปญหาทางสังคม ซึ่งทําใหประเทศไทยอยูรอดมาไดจนถึง
ปจจุบันที่นับวันสังคมจะมีปญหาและความซับซอนเพิ่มมากขึ้น
จากคุณลักษณะทางจริยธรรมตาง ๆ แสดงใหเห็นวาจริยธรรมเปนสิ่งที่ควรศึกษาวิจัยและ
เรงปลู ก ฝ งใหกับเยาวชนเป น อยางยิ่ง เนื่องจากโลกปจ จุบัน มีค วามเปลี่ยนแปลงอยา งรวดเร็ ว
การหลั่งไหลของวัฒนธรรม อาจกอใหเกิดความเสื่อมทางจริยธรรมในสังคมเกิดขึ้นได จําเปนที่
ทุกสวนของสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงจริยธรรม เพราะจริยธรรมนับเปนรากฐาน
ของความเจริญรุงเรืองของสังคม
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แนวคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยดานครอบครัว
นักวิชาการหลายทานไดก ลาวถึงโครงสรางและหนาที่ข องครอบครัว ในทัศนะตางๆ
เอาไวดังนี้
จิตตินันท เดชะคุปต (2547 : 49 – 50) ไดกลาววาโครงสรางและหนาที่ของครอบครัว
1. ความหมายของโครงสรางและหนาที่ของครอบครัว นักวิชาการใหความหมายของ
โครงสรางครอบครัว (Family Structure) วา หมายถึง องคประกอบยอยของบุคคลที่มาอยูรวมกัน
(ตั้ ง แต 2 คนขึ้ น ไป) ในลั ก ษณะครั ว เรื อ นและมี ค วามเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั น โดยสายโลหิ ต
หรือกฎหมาย รวมทั้งมีการดําเนินชีวิตรวมกันและมีการพึ่งพากันทางสังคมและเศรษฐกิจ
สวนหนาที่ของครอบครัว (Family Function) หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่สมาชิก
ในครอบครัวควรกระทําตามบทบาทหรือสถานภาพในครอบครัว เพื่อใหครอบครัวสามารถดําเนิน
ชีวิต ครอบครัว ไปไดอย างราบรื่น ทั้ง นี้ ครอบครั ว จะมีห นาที่ ตอ สมาชิก ในครอบครั ว ในการ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกในครอบครัว และยังมีหนาที่ของครอบครัวตอสังคมในฐานะ
ที่เปนสมาชิกของสังคมในการทําประโยชนเพื่อสังคมดวย
2. องคประกอบโครงสรางของครอบครัว ลักษณะความสัมพันธขององคประกอบยอย
ภายในครอบครัวที่มีผลตอโครงสรางของครอบครัว คือ
2.1 โครงสรางบทบาท (Role Structure) หมายถึง พฤติก รรมของบุค คลที่บง ชี้
ถึงสภาพที่ตนดํารงอยู บทบาทและสถานภาพจะเปนเหมือนตนแบบในการหลอหลอมพฤติกรรม
ของบุ ค คล โครงสร า งบทบาทภายในครอบครั ว ที่ สํ า คั ญ จํ า แนกเป น บทบาทเชิ ง เครื่ อ งมื อ
(Expressive Role) โดยบทบาทเชิงเครื่องมือเปนบทบาทเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายในครอบครัว
และความรั บผิ ด ชอบโดยตรงต อการแสวงหาสิ่ งจํ า เป น หรื อทรั พยากรสํา หรับ เลี้ ย งดู ส มาชิ ก
ในครอบครัว ซึ่งสวนใหญจ ะเปน บทบาทของสามีหรือพอ และบทบาทเชิงอารมณเปน บทบาท
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูสมาชิ กในครอบครัว รวมทั้งการใหก ารสนับสนุน ดานจิต ใจ ครอบครัว ที่ดี
จําเปนตองมีโครงสรางบทบาทที่ชัดเจน สอดคลองกับความตองการของสมาชิก และสอดคลองกับ
ความตองการของครอบครัว มีผลทําใหสมาชิกในครอบครัวไดรับการตอบสนองความตองการไดดวย
2.2 ระบบคานิยม (Value System) ระบบคานิยมเปนระบบความคิด ความเชื่อ และ
เจตคติที่เกิดจากการเรียนรูในครอบครัว และอาจมีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกครอบครัว
มีก ารถายทอดจากคนรุน เกาไปสูค นรุน หลัง โดยทั่ว ไปบุค คลจะไดรับอิทธิพลจากการปลูก ฝง
คานิยมจากครอบครัวคอนขางมากกวาแหลงอื่นๆ ที่มีอิทธิพล เชน โรงเรียน ศาสนา ชุมชน เปนตน
โครงสรางของระบบคานิยม ชี้ใหเห็นหลักในการดําเนินชีวิตครอบครัว ถาครอบครัวมีระบบคานิยม
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ที่ค ลายกับสังคมใหม ครอบครัว นั้น จะอยูใ นชุม ชนไดอยางราบรื่น จะทําใหค รอบครัว เขากั บ
บุคคลภายนอกครอบครัวไดงาย
2.3 กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) การอยูรว มกัน เปน กลุมที่มี
ความสัมพัน ธใกลชิด เชน ครอบครัว จําเปน ตองมีก ารสื่อสารที่ดี เพื่อชว ยใหครอบครัว สามารถ
ทํา หน าที่ ไ ด อ ยา งเต็ มที่ แ ละมีค วามเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกัน ระหว า งสมาชิ ก การสื่ อ สารเป น
กระบวนการรวมรับรูขาวสาร ความคิดเห็น คานิยม ตลอดจนอารมณ ความรูสึก ของบุคคลและผูอื่น
และเปนวิถีทางที่จะทําใหรูจักตนเองและผูอื่นไดดียิ่งขึ้น การสื่อสารอาจเปนการใชถอยคําหรือไม
ใชถอยคําประกอบกันไปก็ได ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีจะสามารถทําหนาที่ตางๆไดดี เพราะการ
สื่ อ สารที่ ดี จ ะทํ า ให ส มาชิ ก มี ค วามเข า ใจ ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น และเหตุ ผ ลที่ แ ตกต า งกั น
ปรับพฤติกรรมเขาหากันไดอยางเหมาะสม ทําใหมีความราบรื่นในการดําเนินชีวิตครอบครัว แตถา
ครอบครัวมีการสื่อสารไมดี เกิดความไมเขาใจกัน ระแวง ไมมั่นใจ ไมสามารถปรับพฤติกรรมเขา
หากันได เพราะสมาชิกไมสามารถบอกใหฝายหนึ่งรูถึงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองได
ซึ่งหากเปน เชน นั้น ก็จ ะสงผลกระทบตอการทําหนาที่ข องครอบครัว และอาจทําใหเกิด ความ
แตกแยกในครอบครัวขึ้นได
2.4 โครงสร างอํา นาจ (Power System) หมายถึ ง การที่ สมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง
ในครอบครัว สามารถควบคุมหรือแสดงอิทธิพลตอพฤติก รรมของสมาชิก อื่น ๆ ในครอบครั ว
โดยเปนผูที่ใชอํานาจในการตัดสินใจของครอบครัว และยังมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกสมาชิก
ในครอบครัว เชน ปฏิสัมพันธระหวางพอแมลูก ที่สวนใหญจะใชอํานาจในการลงโทษลูก เปนตน
3. องค ประกอบหนา ที่ข องครอบครัว ครอบครัว มีห นาที่ ใ นการตอบสนองความ
ตองการของสมาชิกในครอบครัว คือ
3.1 หน าที่ ข องความรัก ความเอาใจใส (Affective Function) หมายถึง ในการ
ตอบสนองความตองการดานจิตใจของสมาชิก แสดงออกโดยการใหความรัก ความอบอุน ความเอา
ใจใสแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกมีสุขภาพจิตดี มีบุคลิกภาพมั่นคง
3.2 หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู (Socialization Function) หมายถึง หนาที่ในการพัฒนา
แบบแผนพฤติกรรมที่ตอเนื่องตลอดชีวิตของสมาชิก เพื่อเปนการปลูกฝงสงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม
การวางตนตามบทบาทหนาที่เหมาะสม การเรียนรูระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะทําให
เด็ ก พร อ มที่จ ะเป น ผู ใ หญ ที่ดี มี คุ ณ ภาพในอนาคต ถื อ ได ว าเป น กระบวนการปรับ พฤติก รรม
อยางตอเนื่องที่ทําใหบุคคลตอบสนองสถานการณในสังคมตามตองการ อันเปนผลมาจากการเรียนรู
บทบาทในสัง คม และไดป ฏิสัมพัน ธกับบุ ค คลอื่น ซึ่ง กระบวนการทางสังคมนี้ไ มไดหมายถึ ง
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การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เทานั้น แตเปน กระบวนการที่เกิด กับคนทุก วัย ตั้งแตเกิด จนถึงวัยสูงอายุ
ในการปรับบรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยมของตนอยางตอเนื่อง
3.3 หนาที่ในการผลิตสมาชิกใหม (Reproductive Function) หมายถึง หนาที่ในการ
สรางหรือในการผลิตสมาชิกใหมใหกับครอบครัว ทําใหสังคมมีจํานวนสมาชิกในสังคมเพิ่มขึ้น
เปน หนาที่ใ นการสืบเผาพันธุเชื้อสายของมนุษ ย สําหรับครอบครัวหนาที่นี้เปน การสืบสกุลให
ครอบครัวดํารงตอไป
3.4 หนาที่ในการเผชิญปญหาของครอบครัว (Family Coping Function) หมายถึง
หนาที่ในการจัดการและคลี่คลายวิกฤติตางๆ ในครอบครัวในทางสรางสรรค เพื่อคงไวซึ่งสมดุล
ภายในครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องจากตลอดการดําเนินชีวิตครอบครัว ครอบครัว จะถูกรบกวนจาก
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปน บุคคล สิ่งของ สถานการณ หรือ เหตุการณที่ทําให
เกิด ภาวะเครี ยดในครอบครัว สิ่ง ที่อาจรบกวนความสงบสุข ของครอบครัว เชน การเสียชีวิ ต
ของคูครอง การหยาราง การตายของญาติสนิท การเจ็บปวยของสมาชิก การมีปญหาทางเศรษฐกิจ
เปนตน ครอบครัวจึงทําหนาที่ในการเผชิญปญหาเพื่อใหครอบครัวสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิต
ตอไปไดอยางตอเนื่องตามพัฒนาการของครอบครัว
3.5 หนาที่ในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Economic Function) หมายถึง
หนาที่ในการแสวงหารายไดที่ไดมาเพื่อนํามาใชจายอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เชน การจัดหา
เสื้อผา อาหาร เครื่องนุมหม ที่อยูอาศัย เปนตน
3.6 หนาที่ในการจัดหาสิ่งจําเปนพื้นฐานทางกายภาพสําหรับสมาชิก (Provision of
Physical Necessities) หมายถึง หนาที่ในการจัดหาสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต สําหรับสมาชิก
ในครอบครัว ไดแก ปจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย) และบริการเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย นันทนาการ และงานอดิเรก
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว
ระบบครอบครัวและการทําหนาที่ครอบครัว
นักวิชาการหลายทานไดใหระบบครอบครัวและการทําหนาที่ครอบครัว ในทัศนะตางๆ
เอาไวดังนี้
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2544 : 1) ไดกลาววาครอบครัว จัดเปนสถาบันทางสังคมที่เกาแก
อัน ดับแรกของมนุษ ย เปน รากฐานที่สําคัญที่สุด ในบรรดาสถาบัน ทางสังคมทั้งหลาย โดยมี
ความสําคัญและมีอิทธิพลอยางยิ่งตอมนุษยทุกคนนับตั้งแตเกิด เจริญเติบโต จนกระทั่งถึงวาระ
สุดทายของชีวิต ปจจุบันไดมีการตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวมากขึ้น มีการมองบริบท
(Individual in his context) นอกเหนือจากการเคยมองเฉพาะบุค คล จึงชวยใหเขาใจบุคคลได
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อยางแทจริง เนื่องจากบริบทที่สําคัญของบุค คล คือครอบครัว นอกจากนี้สํานัก งานสํามะโน
ประชากรของสหรัฐอเมริกา (อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ 2544 : 45) ไดใหคํานิยามวาครอบครัว หมายถึง
กลุมบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปที่เกี่ยวของกัน โดยการเกิด การแตงงาน หรือการรับเปนบุตรบุญ
ธรรมและอาศัยอยูรวมกันในครัวเรือนหนึ่งรวมถึงผูที่ไมแตงงาน แตงงานแลวแตไมมีลูก แตงงาน
แลว หย าร างหรื อตายจากกัน ซึ่ง เป น ครอบครั ว ที่ มีลั ก ษณะหลากหลาย สํ าหรับ ประเทศไทย
คณะอนุกรรมการดานครอบครัวในคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ ไดจัด
ประชุมสมัชชาแหงชาติเมื่อวันที่ 8สิงหาคม พ.ศ. 2537 ใหคํานิยามของครอบครัวไววา หมายถึง
กลุมบุคคลที่มีความผูกพัน พึ่งพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจมีความสัมพันธกันทางกฎหมายและ
ทางโลหิต หรืออาจกลาวไดวาครอบครัว หมายถึง การที่ชายและหญิงใชชีวิตอยูรวมกันกับฉันทสามี
ภรรยา มีความรับผิดชอบรวมกัน แบงงานและหนาที่กันตามความเหมาะสม มีการชวยเหลือเกื้อกูล
กันทั้งดานการเงินอาหาร สิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม
ตาง ๆ รวมกันและเมื่อมีบุตรธิดามากกวาหนึ่งคน บิดามารดาก็ตองอบรมสั่งสอนใหลูกรูบทบาท
หนาที่ การเปนพี่นอง ใหรูจักแบงปนดูแลชวยเหลือซึ่งกัน และกัน และบางครอบครัวอาจมีลักษณะ
เปนขอยกเวนบางประการจากที่กลาวมา ซึ่งสะทอนถึงความสําคัญของความสัมพัน ธระหวาง
สมาชิกในครอบครัวที่ตองมีฐานแหงความรัก ความเขาใจ ความผูกพัน พึ่งพิงเปนสายใยในการ
ดําเนินชีวิตรวมกัน และรูปแบบของครอบครัวเปนครอบครัวในอนาคตจะมีความหลากหลายไมได
จํากัด อยูเฉพาะครอบครัวเดียว ครอบครัวขยาย ครอบครัวกลุมหรืออื่น ๆ ดังที่เปนมาในอดีต
สมาชิกของครอบครัวปกติจะอยูรวมกัน มีภาระและพันธะ ตอกัน มีสิทธิและหนาที่ที่ตองกระทําตอ
กันชวยกันในเชิงรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม มีสิทธิในการเปนพอแมก็คือ ไดรับความนับถือ
เชื่อฟง จากลูก มีสิทธิในตัว ลูกก็คือ ไดรับการเลี้ยงดู ปกปองใหเติบโต มีสิทธิใ นการสืบทอด
ทรัพยสิน ลูกมีหนาที่คือ ใหความรวมมือในทุก ๆ ดานกับพอแม เลี้ยงดูตอบแทนเมื่อพอแมชราภาพ
และชวยตัวเองไมได ตอมาครอบครัวถูกกระทบดวยปจจัยหลายประการ ไดแก แนวโนมดาน
ประชากร การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สงคราม
สภาวการณ ว า งงาน การอพยพย า ยถิ่ น การคิ ด ค น เทคโนโลยี ใ หม ก ระบวนการพัฒ นาไปสู
อุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนเมือง การแสวงหาความเสมอภาคระหวางชายและหญิง
นอกจากนี้ยังมีก ารเปลี่ยนแปลงดานคานิยมสิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนแรงผลัก ดันใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงแกครอบครัวระบบใหมและวัฒนธรรมที่เปลีย่ นไปจากเดิม
จากระบบครอบครัวและการทําหนาที่ครอบครัว ที่กลาวมา สรุปไดวา ระบบครอบครัว
และการทําหนาที่ คือ ครอบครัวความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวที่ตองมีฐานแหงความรัก
ความเขาใจ ความผูกพัน พึ่งพิงเปนสายใยในการดําเนินชีวิตรวมกัน
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ลักษณะครอบครัว
ลัก ษณะครอบครัว แบบตาง ๆ สรุปแยกประเภทโดยพิ จ ารณาจากโครงสราง และ
องคประกอบ ดังตาราง
ตาราง 2 ลักษณะครอบครัวแบบตาง ๆ สรุปแยกประเภทโดยพิจารณาจากโครงสราง
ประเภทครอบครัว
ลักษณะองคประกอบครอบครัว
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ประกอบดวย สามี ภรรยาและลูก
2.ครอบครัวขยาย (Extended Family) ประกอบดวยสามี ภรรยาและลูกรวมทั้งปูยา ตายาย ลุงปา นา
อา และอาจมีญาติฝายสามีและภรรยาอาศัยอยูรวมกัน
3. ครอบครัวผสม (Blended Family) ประกอบดวยสามี ภรรยา และลูก ซึ่งเกิดจากการแตงงานครั้ง
กอนของสามีหรือของภรรยาหรือของทั้งสองฝาย
4. ครอบครัวไมผานพิธีสมรส
ประกอบดวยผูหญิงหรือผูชายที่อยูกับฉันทสามีและภรรยา
(Common Law Family)
ถึงแมวาทั้งสองไมไดผานพิธีแตงงานอยางเปนทางการและ
ไมไดจดทะเบียนรับรองลูกและปฏิบัติตอลูกตามกฎหมาย
5. ครอบครัวที่มีพอหรือแมเพียงคน ประกอบดวยพอหรือแมทําหนาที่เปนผูนําครอบครัวเพียงคน
เดียว (Single-Parent Family)
เดียวอาจจะเกิดจากสามีหรือภรรยาตายจากไปหรือหยาราง
หรือถูกทอดทิ้งไป
6. ครอบครัวแบบประชาคม
ประกอบดวยครอบครัวหลายหลายครอบครัวอาศัยอยูดวยกัน
(Commune Family)
แบงสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบระหวางสมาชิกสมาคม
รวมกันเปนเจาของทรัพยสนิ และรายได ครอบครัว
7. ครอบครัวตอเนื่อง (Serial Family) ประกอบดวยผูหญิงหรือผูชายแตงงานมาแลวหลายๆครั้ง
ตอเนื่องกันทั้งคูเคยมีสามีหรือภรรยามาแลวหลายคน และแต
ละชวงเวลาที่อยูกินกับสามีหรือภรรยาแตละคนในอดีตจนถึง
ปจจุบันจะอยูดวยกันแบบครอบครัวเดี่ยวทุกครั้ง
8. ครอบครัวประกอบ (Composite
ประกอบดวยครอบครัวเดี่ยวตั้งแตสองครอบครัวมากกวาเปน
Family)
การอยูกนิ แบบผูชายคนเดียวมีภรรยาหลายคน หรือผูหญิงคน
เดียวมีสามีหลายคนอาศัยอยูภายใตชายคาเดียวกัน
9. ครอบครัวที่อยูกินดวยกันโดยไมมี ครอบครัวลักษณะนี้เกิดจากการที่ผูหญิงและผูชายตกลงที่จะ
ความสัมพันธทางกฎหมาย
อยูกินใชชวี ิตรวมกันโดยไมแตงงานและแตละคนไมมีพันธะ
(Co habilitation)
ผูกพันกันทางกฎหมาย
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ดังนั้น จะเห็น วาธรรมชาติที่แทจ ริงลัก ษณะความเปน อยูข องครอบครัว นั้น จะมีก าร
เปลี่ยนแปลงไมอยูนิ่ง บางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นเพราะความกดดันทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ทัศนคติและคานิยม บางครั้งอาจถูกกําหนดโดยนโยบายรัฐบาล บางครั้งเปนผลกระทบ
มาจากการยายถิ่นฐานการหางานทําหรือแมกระทั่งสงครามหรือภัยธรรมชาติ
คุณสมบัติของระบบครอบครัว
นักวิชาการหลายทานไดใหคุณสมบัติของระบบครอบครัวในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี้
กรมสุขภาพจิต (2542 : 17) ไดกลาว เมื่อพิจารณาระบบครอบครัวจะพบวา ครอบครัว
มีคุณสมบัติของระบบทางชีวภาพ ดังที่กลาวมาอยางครบถวนนั้น คือ
1. ครอบครัวเปนระบบเปดทางสังคมและวัฒนธรรม (Open Socio-Cultural System)
ระบบครอบครัวที่ปกติ จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสื่อสารกับระบบภายนอกอยูเสมอ
นอกจากนี้ ระบบครอบครัวยังไดรับแรงกระทบจากภายนอกตลอดเวลาเชน คานิยมจากโรงเรียน
ที่ทํางาน และระบบ เศรษฐกิจ ของประเทศ เปนตน
2. ครอบครัว มีก ารเปลี่ยนแปลง (Transformation) ตลอดเวลาและจะมีก ารพัฒ นา
ไปอยางตอเนื่อง ผานจากวงจรชีวิตตอนหนึ่งไปยังอีกตอนหนึ่ง เชน จากครอบครัวที่เพิ่งแตงงาน
ไปสูครอบครัวที่มีลูกเล็ก ครอบครัวที่วัยรุน และครอบครัวที่ลูกเติบโตเปนผูใหญควรแยกเรือน
ออกไปในที่สุด
3. ครอบครัว มีการจัดระบบภายใน เพื่อในครอบครัวสามารถดํารงอยูไดอยางสมดุล
มีความตอเนื่อง (Continuity)
4. ครอบครัวมี การสื่อสาร ทั้งระหวางระบบยอยภายในครอบครัวเองและกับระบบ
ภายนอก
5. ครอบครัวที่มีกฎที่สมาชิกตองถือปฏิบัติ กฎจะควบคุมความสัมพันธระหวางสมาชิก
และการปฏิบัติหนาที่ภ ายในครอบครัวใหมีประสิทธิภ าพ เพื่อความคงอยูดังขอที่ 3 นอกจากนี้
ในวงจรชีวิตแตละตอนครอบครัวจะตองมีการปรับเปลี่ยนกฎเหลานี้ใหเหมาะสมอยูเสมอ
6. ครอบครั ว มี ข อบเขต ทั้ งระหว า งบุ ค คลในครอบครั ว ด ว ยกั น เองและระหว า ง
ครอบครัวกับระบบภายนอกอื่นๆ ถาขอบเขตไมชัดเจนหรือสับสน ก็จะสงผลกระทบถึงเสถียรภาพ
และพัฒนาการครอบครัวได
จากคุณสมบัติของระบบครอบครัวที่กลาวมา สรุปไดวา คุณสมบัติของระบบครอบครัว
คือ ครอบครัวเปน ระบบเปดทางสังคมและวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลง มีก ารจัด ระบบภายใน
มีการสื่อสาร ที่มีกฎที่สมาชิกตองถือปฏิบัติครอบครัวมีขอบเขต
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สัมพันธภาพในครอบครัว
นักวิชาการหลายทานไดใหสัมพันธภาพในครอบครัวในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี้
จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ (2541 : 96-97) ไดก ลาววา สัมพัน ธภาพอัน ดี
ในครอบครัว จะเปนภูมิคุมกันใหสมาชิกทุกคนอยูอยางมีความสุขความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
เปน พลังอัน วิเศษชวยใหปญหาในครอบครัว ลดนอยลง และสังคมที่มั่น คงยอมมาจากสถาบัน
ครอบครัวที่มั่นคง ปจจุบันสถาบันครอบครัวเริ่มเสื่อมลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ประกอบกับประเทศไทยไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน จึงทําใหวิถีชีวิตของ
สถาบันครอบครัว และตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ความเปนอยูของสถาบันครอบครัว จากครอบครัวขยายที่ประกอบดวย พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย
อาศัยในครอบครัวเดียวกัน ภายในครอบครัวมีความสัมพันธเหนียวแนน มีความรักใครปรองดอง
ซึ่งกันและกัน ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีผูอาวุโสอยูในครอบครัวเปนที่ใหความเคารพนับถือ
และเปนบุคคลที่คอยดูแลเอาใจใสสมาชิกคอยประสานความสัมพันธกันในครอบครัว และคอยเลี้ยง
ดูบุตรหลานเมื่อพอแมไปทํางาน โดยมากจะมีเวลาใหแกกันเมื่อเสร็จจากการทํางาน ก็จะมาทํา
กิจกรรมรวมกันภายในครอบครัวและเครือญาติในเวลาหลังเลิกงานตอนเย็น ทําใหเกิดสัมพันธภาพ
อันดีในครอบครัว วัยรุนมีความอบอุน ทามกลางคนจํานวนมากและทุกวัย ซึ่งมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด และเปนสายเลือดเดียวกัน วัยรุนสมัยกอนจึงไมคอยมีโอกาสตัดสินใจเองไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ถาหากมีความคับของใจก็ปรึกษาพอแม หรือปูยาตายาย แตสภาพครอบครัวขยายมีนอย
มากในปจจุบัน ครอบครัวกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมีเฉพาะ พอ แม
ลูก จึงสงผลใหครอบครัวมีขนาดเล็กลงจํานวนสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมทั้งจํานวนเครือญาติ
ก็ลดลง ความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลง แนวโนมครอบครัวเดี่ยวจะนํามาซึ่งการสลายตัว
ของวัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรมที่ครอบครัวเคยยึดถือมาแตกอน เนื่องจากผูอาวุโสซึ่งเคยทําหนาที่
เปนผูขัดเกลาทางสังคม ไดแกก ารอบรมสั่งสอนทางสังคม ทั้งเรื่องกิริยามารยาท การขัด เกลา
ทางจิตใจ รวมไปถึงการถายทอดความรู ความชํานาญอาชีพตาง ๆ และปลูกฝงใหลูกหลานรูจักและ
ซาบซึ้งในคานิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย มีแนวโนมจะลดความสําคัญลง และสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวที่มีสมาชิกอยูใน
วัยรุน ซึ่งเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต หากครอบครัวไมมีเวลาพูดคุยพบปะกัน เกิดความเหินหาง
ความสัมพันธยิ่งเจือจางลงไมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหความอบอุน และเปนเพื่อนที่ดีสําหรับลูก
ไมมีเวลาที่จะรว มทํากิจ กรรมในครอบครัวได เชน การปลูกตนไมรวมกัน รับประทานอาหาร
รวมกัน การไปทําบุญรวมกัน ไมสะดวกพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระบายความทุกข
รอนไวไ ด ในตอนเย็ น เมื่ อพอ แมไ มสามารถสร างความมั่น ใจ หรื อความไว ว างใจใหกั บลู ก
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ไดหรือไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีภ ายในครอบครัว จึงจําเปน ที่วัยรุน ตองไปหาคําตอบ
จากคนอื่นในสังคมนอกครอบครัว โดยเฉพาะเพื่อน
ประทุม แปนสุวรรณ (2545 : 71) ไดกลาววา บิดา มารดา ผูปกครอง นับเปนตัวแบบ
ที่สําคัญยิ่งในการปรับตัว ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางยิ่ง ถาตัวแบบไดใหพฤติกรรม
ที่กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับวัยรุน จะมีผลทําใหวัยรุนสามารถปรับตัวมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
ของสังคม
อมรวิชช นาครทรรพ (2548 : 22) ไดกลาววา ครอบครัวเปนสิ่งแวดลอมแรกของบุคคล
ประสบการณและความสัมพันธในครอบครัวเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด การมองโลก
การมองตนเอง และการพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนการกําหนดคุณภาพความสัมพันธที่บุคคลจะมี
กับผูอื่นในอนาคตอีกดวยนอกจากบุคคลจะอยูภายใตอิทธิพลของครอบครัวแลว ตัวบุคคลเองก็มี
อิทธิพลตอครอบครัวดวยในขณะ เดียวกันความสัมพันธระหวางบุคคลกับสมาชิกในครอบครัว
จึงเปนความสัมพันธสองทางที่มีการโตตอบกันไปมา (Reciprocal Relationship)
จากสั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ดั ง กล า ว สรุ ป ได ว า สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว คื อ
สัมพันธภาพอันดีในครอบครัว จะเปนภูมิคุมกันบิดา มารดา ผูปกครอง นับเปนตัวแบบที่สําคัญยิ่ง
ในการปรับตัว
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว
นักวิชาการหลายทานไดใหรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูลูกของพอแมมีความเกี่ยวของกันดาน
จิตวิทยา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ หรือสัมพันธภาพระหวางพอ แม กับลูกทัศนะตางๆ เอาไว
ดังนี้
วันทนีย วะสิกะสินและคณะ (2540 : 20)ไดแบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูลูก ออกเปน 3
แบบ คือ
1. บรรยากาศแบบอัตตาธิปไตย คือ ครอบครัวใหสิทธิขาดแกพอ พอมีอํานาจสิทธิขาด
ทุก อยางภายในบาน แมกระทั่งการตัดสิน ใจแทนสมาชิก ในครอบครัว พอจะสรางกฎเกณฑ
ใหสมาชิกในครอบครัวปฏิบัตติ าม แมมีหนาที่เปนแมบาน แตอาจมีสวนรวมคิดรวมตัดสินใจคูกับ
พออยูบาง ลูกถูกปดกั้นความคิดเห็น พอแมเทานั้นที่มีสิทธิขาดทุกอยางในบานซึ่งอยูในรูปแบบ
ผูปกครอง การแสดงออกจะปรากฏในลักษณะ การหามปราม การออกคําสั่งแบบเผด็จการ ไมชี้แจง
เหตุผลสวนใหญพบในครอบครัวแถบเอเซียที่มีบรรยากาศเชนนี้ผลก็คือ เกิดชองวางระหวางลูกกับ
พอแม ลูกจะเกิดความรูสึกวาเหว เปนความออนแอทางความคิด ขาดความอบอุน ขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง บางคนถูกคานิยมของครอบครัวครอบงํา จนไมกลาทําสิ่งใดๆ ที่คิดวา
พอแมจะไมพอใจ ลูกจะใหความสําคัญกับกลุมเพื่อน หรือสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวา
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2. บรรยากาศแบบให เสรี ภ าพสุด ขีด คือ พอ แมต างก็มีภ าระหน าที่จ นไมมีเ วลา
ใหครอบครัว ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกหางเหิน บางทีพอแมคิดวา เด็กมีเชื้อสายดีก็จะไดดีเอง
ทําใหเด็กออนการอบรม เด็กประเภทนี้หากพอแมมีฐานะดี จะไดรับการปรนเปรอดวยเงินทอง
โดยพ อ แม มี ค วามคิ ด ว า เงิ น ทองทดแทนความรั ก ความเอาใจใส ข องตนที มี ที่ มี ต อ ลู ก ได
การแสดงออกจะปรากฏในลักษณะ ลูกจะมีความหางเหินกัน การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการรับฟงปญหาภายในครอบครัว มีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยมากผลก็คือ ลูกขาดความอบอุน
ไมเขาใจวาสิ่งใดควร หรือไมควรกระทํา ขาดความเขาใจขาดการรูจักความรัก หรือการใหอภัยผูอื่น
บางทีจ ะรักและหลงตัวเอง มีก ลไกการปองกัน ตนเองสูง หากถูก สิ่งแวดลอมที่เลวรายชัก จูง
ก็สามารถประพฤตินอกกรอบได เชนเดียวกับเด็กที่อยูในครอบครัวแบบอัตตาธิปไตย
3. บรรยากาศแบบประชาธิปไตย คือ บรรยากาศของครอบครัวจะเปนบรรยากาศที่ดี
สรางสรรคชีวิตแกเด็ก พอแมรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการอบรมเลี้ยงดูลูก เปดโอกาสใหลกู
ไดแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจในการวางแผนชีวิตครอบครัวตามสมควร ซึ่งพอแมยังตอง
แสดงบทบาทความเปนพอแมที่มีความปรองดองตอกัน รูจักผอนสั้นผอนยาว รวมกันรับผิดชอบ
ภารกิจตางๆในครอบครัว ไมเอารัดเอาเปรียบกัน การแสดงออกของพอแมเชนนี้ จะสรางความ
ประทับใจ และเปนแบบแมพิมพของลูกผลก็คือ ลูกจะรูสึกอบอุน ปลอดภัย เชื่อมั่นในตนเอง
กลาแสดงออก กลาเผชิญความจริงกลารับผิดชอบ มีความเสียสละ รูจักการใหอภัยคนอื่น
บารมรินด (Baumrind. 1990 : 147-152) ไดแบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูลูก ออกเปน 3
แบบ คือ
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เปนการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ
ที่พอแมใชเหตุผลกับลูกนอย มักใชอํานาจในการอบรมลูก (Power Assertive Discipline) รวมทั้งให
ความรัก ความเอาใจใส ความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจกับลูกนอย และมักไมกระตุนใหลูกได
พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือกฎเกณฑใดๆของตนเอง พอแมกลุมนี้มักใชอํานาจอยางอิสระ
พยายามใหลูกเชื่อฟงตนเสมอ มักวางกฎเกณฑใหลูก และคาดหวังวาลูกจะปฏิบัติ กฎเกณฑนั้น
โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ลูกจะตองเชื่อฟง และใหความเคารพนับถือพอแม
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจอยางมีเหตุผล (Authoritative) เปนการอบรมเลี้ยงดู
ในรูปแบบที่พอแมมีก ารควบคุมลูกและเรียกรองใหลูก มีวุฒิภ าวะ เชน เดียวกับแบบแรกแตการ
ควบคุมจะมีความยุติธรรมมากกวา โดยที่พอแมจะมีการสื่อสารที่ดี และมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูก
พอแมจะมีก ารกระตุนใหลูก ไดพูด คุ ยอยางยุติธรรมในการตัด สินใจใด ๆ ของตนเองรวมทั้ง
ใหเหตุผล ใหคําอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ ที่ไดวางไว และเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง โดยพอแมพยายามตอบสนองความตองการ และความปารถนาของลูกเทาที่
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จะเปนไปไดและอยางเหมาะสม เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของลูก ทําใหลูกมีความมั่นคง
ในความคิดของตนเอง
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจ (Indulgent - Permissive) เปนการอบรมเลี้ยงดู
ในรูปแบบที่พอแมใหอิสระกับลูก และมักไมเรียกรองใหลูกมีวุฒภิ าวะ หรือควบคุมลูก พอแมจะให
ความรัก ความอบอุนและตามใจลูกมาก รวมทั้งการไมใชการควบคุมลูก พอแมจะขาดการอบรมลูก
ยอมใหลูกควบคุมตนเองมากที่สุดเทาที่จะทําได พอแมจะมีความอดทนตอพฤติกรรมของลูกอยางมาก
และไมคอยลงโทษลูก
จากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว ดังกลาว สรุปไดวา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ในครอบครัว คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจอยางมีเหตุผล
การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจ
แนวคิดทฤษฎีระบบครอบครัว
ทฤษฎีระบบ เปน ทฤษฎีที่มีอิทธิพลมากในการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม
โดยเฉพาะในหนว ยสังคมอัน สลับซับซอนอยางครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ . 2544 : 12)
สาระสําคัญของทฤษฎีระบบ มองครอบครัวเปน ระบบยอยที่สําคัญของสังคมและมีอยูในสังคม
มาเปนเวลานาน รวมทั้งเปนสถาบันทางสังคมที่เกิดขึ้นมานานแลวในอดีตในทุกมุมโลก และยังคงเปน
สถาบัน ที่เปน รากฐานในการสรางเอกลัก ษณทางวัฒ นธรรมที่ถายทอดไปสูลูก หลานมากที่สุด
สถาบันหนึ่ง ระบบครอบครัวเปนระบบที่ซับซอนและประกอบขึ้นดวยระบบยอยภายในครอบครัว
อี ก หลายระบบ ซึ่ ง ต า งปฏิ สั ม พั น ธ กั น ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ครอบครั ว การทํ า ความเข า ใจ
กับความสัมพันธของระบบตางๆของครอบครัวยอมขยายมุมมองการวิเคราะหครอบครัวไดอยาง
กวางขวางยิ่งขึ้น (จิตตินันท เดชะคุปต. 2547 : 50 - 52)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบครอบครัว
1. ความหมายของระบบครอบครัว ระบบครอบครัว (Family System) หมายถึ ง
การรวมตัวของระบบยอยของบุคคลในครอบครัว เกิดเปนระบบใหญที่มีของเขตและการจัดระบบ
ภายในแตกตางไปจากลักษณะของแตละบุคคล
ระบบครอบครั ว จะอยู ร วมกั น ตามลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ ท างสายโลหิ ต
การแตงงานและความผูกพันอื่นๆซึ่งสมาชิกมักอยูรวมกันเปนระยะเวลานาน ครอบครัวเปนตัวกลาง
ระหวางความตองการของสมาชิกในครอบครัวกับความตองการและหนาที่รับผิดชอบที่มีตอสังคม
ภายนอก
2. ลักษณะของระบบครอบครัว ระบบครอบครัวแตกตางจากระบบอื่นในสังคม ดังนี้
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2.1 สมาชิกครอบครัวที่มีสวนอยูในระบบครอบครัวจะมีความตองการพึ่งพาซึ่งกัน
และกันระดับใดระดับหนึ่ง
2.2 ครอบครัวมีข อบเขตของครอบครัว ที่แยกครอบครัว ออกมาเปนหนวยเฉพาะ
ขอบเขตนี้จะทําหนาที่ใ นการกั้น หรือปลอยสิ่งที่อยูภ ายนอกครอบครัว ใหผานเขาไปสูสมาชิก
ในครอบครัวไดหรือไม
2.3 ครอบครัว เปน กลุม สมาชิก ที่ มีภ ารกิจ รว มกั น เพื่อตอบสนองความตอ งการ
ของสมาชิกและสังคมภายนอก
2.4 ครอบครัวมีความสามารถที่จะ “เปลี่ยนแปลง” ได
จะเห็น ไดวา ระบบครอบครัว มีลัก ษณะสําคัญโดยสรุป ไดแก มีโ ครงสราง
มีหนาที่ มีการดํารงไวซึ่งขอบเขต และมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งครอบครัวจะสนองตอบความตองการ
ของสมาขิกแตละคนของครอบครัว และรวมทั้งของสังคมดวย
3. ระบบยอยของครอบครัว ครอบครัวเป นหนว ยยอยของสังคมที่มีก ารปฏิสัมพัน ธ
ซึ่งกัน และกันระหวางสมาชิก โดยมีก ารกําหนดคานิยม บทบาทเฉพาะในครอบครัว ทําใหเกิด
องคกรยอยหรือระบบยอยขึ้นในครอบครัว ซึ่งสามารถจําแนกตามบทบาทที่สังคมกําหนด และแตละ
ระบบยอยทําหนาที่เฉพาะ ไดแก
3.1 ระบบย อ ยคู ส ามี ภ รรยา (Spouse Subsystem) เป น ระบบที่ บุ ค คล 2 คน
มีความสัมพันธกันในลักษณะของคูสมรส และในลักษณะที่รวมกันเปนบิดามารดา
3.2 ระบบยอยบิดามารดาและบุตร (Parent – Child Subsystem) เปนระบบยอยที่มี
การแสดงบทบาทหนาที่ของบิดามารดาที่พึ่งแสดงตอบุตร และที่บุตรแสดงตอบิดามารดา
3.3 ระบบยอยพี่นอง (Sibling Subsystem) เปนระบบยอยที่ลูก ๆ สัมพัน ธกัน เอง
โดยการแสดงบทบาทหนาที่ของพี่ของนอง
3.4 ระบบยอยอื่น ๆ (Other Subsystem) เปน ระบบยอยที่มีลักษณะความสัมพัน ธ
เฉพาะ เชน ยายกับหลาน สะใภกับมารดาของสามี ลุงกับหลาน เปนตน
4. องคประกอบของระบบครอบครัว ระบบครอบครัวมีองคประกอบของสวนตางๆ
ที่เกี่ยวของ
4.1 ขอบเขตของครอบครัว (Family Boundaries) หมายถึง กรอบของระบบครอบครัว
ที่แยกจากครอบครัวออกจากระบบอื่นๆ ในสภาพแวดลอม ซึ่งสามารถแบงเปนของเขตแบบปดและ
แบบเปดขึ้นอยูกับการยอมรับการเขา – ออกของขอมูลจากสภาพแวดลอมมากหรือนอย ครอบครัว
มีขอบเขตระหวางบุคคลภายในครอบครัวและระหวางครอบครัวกับระบบภายนอกอื่นๆ
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4.2 ภาวะสมดุลของครอบครัว (Family Homeostasis) หมายถึง ความคงที่ของสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของระบบยอยตางๆภายในครอบครัว โดยทั่วไปครอบครัวจะอยูใยระบบสมดุล
(Homeostatic System) อันเกิดจากความยืดหยุนของการปรับตัวของสถานการณตางๆ
4.3 การปรับตัวของครอบครัว (Family Adjustment) หมายถึง ความสามารถของ
ครอบครัว ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานการณที่จําเปน เพื่อใหค รอบครัว อยูใ นสภาวะ
สมดุล
แนวคิดทีเ่ กีย่ วของกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสังคม
ความหมายของการเลียนแบบ
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายการเลียนแบบในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี้
มิลเลอร ( Miller. 1981 : 124) ไดใหความหมายของการเลียนแบบ วาหมายถึง การที่
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปแสดงพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน สามารถเขากันไดโดยใชสื่อหรือเครื่องมือ
ที่เหมาะสม การเลียนแบบจะเกิดขึ้นจากการพอใจในการเรียนรู ผลจากการเรียนรูที่นาพอใจนี้เอง
ทําใหเกิดแรงขับในการเลียนแบบขึ้นการเลียนแบบจะเห็น ไดชัด เจนในเด็กวัยรุน บุค คลที่เด็ก
เลียนแบบอาจเปนบุคคลที่เด็กพบปะคุนเคยหรือไมรูจักเปนสวนตัวก็ได บุคคลที่เด็กเลียนแบบนี้
ก็คือ ตัวแบบ (Models) ที่เด็กพอใจ การเลียนแบบเปนการลดความเครียดทางอารมณ ซึ่งเกิดจาก
ความขัดแยงหรืออุปสรรคในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของเด็กก็ไดการเลียนแบบ เปนวิธีการ
ขั้นพื้นฐานอันหนึ่งของการพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ และสังคมจากการเลียนแบบพอแม หรือ
บุคคลที่เด็กรักใคร เด็กจะรับเอาพฤติกรรมความนึกคิด ความรูสึก และความเชื่อบุคคลเหลานั้น
มาเปนของตน เด็กที่เลียนแบบพอมักคอยสังเกตพิจารณาการกระทําตางๆ แลวทําตามบาง การปฏิบัติ
เชนนี้เด็กตองการทําเลียนแบบพฤติกรรมของคนที่เขารัก และดวยวิธีการเลียนแบบนี้เองที่จะทําให
เด็กไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรม ประเพณี ความคิดเห็น คุณคา ขอหามและหลักศีลธรรมตาง ๆ
จากบุคคลที่เขารักและใกลชิดดวย
วิธีการเรียนรูของมนุษย
นักวิชาการหลายทานไดใหวิธีการเรียนรูของมนุษยในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี้
แบนดูรา (Bandura. 1977 : 124) ไดกลาวถึงการเรียนรูของพฤติกรรมมนุษยไว 2 วิธี คือ
1. การเรียนรูจ ากผลกรรม (Learning by Response Consequences)
วิธีการเรียนรูที่ถือวาเปนการเรียนรูเบื้องตนที่สุด และเปนการเรียนรูจากประสบการณต รงก็คือ
การเรียนรูจากผลกรรมทั้งผลกรรมทางบวกและผลกรรมทางลบ ซึ่งไดแก การเรียนรูจากผลของ
การกระทํา ทฤษฎีก ารเรียนรูทางสั งคมถื อวามนุ ษ ยมีค วามสามารถทางสมองในการที่จ ะใช
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ประโยชนจ ากประสบการณที่ผา นมา มนุษ ยมีค วามสามารถที่จ ะรั บรูค วามสัมพัน ธ ร ะหวา ง
การกระทําและผลของการกระทํา กระบวนการเรียนรูจากผลกรรม ผลกรรมจะทําหนาที่ 3 ประการ
คือ
1.1 ทําหนาที่ใหขอมูล (Informative Function) การเรียนรูของมนุษยนั้น ไมเพียงแต
เรียนรูเพื่อการตอบสนองเทานั้น แตมนุษยยังสังเกตของการกระทํานั้นดวย โดยการสังเกตความ
แตกตางของผลที่ไดรับจากการกระทําของเขาวา การกระทําในสภาพการณใดกอใหเกิดผลกรรม
อยางไร ขอมูลดานนี้จะเปนแนวทางหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในอนาคต
1.2 ทําหนาที่จูงใจ (Motivational Function) กระบวนการเรียนรูผลกรรมทําหนาที่จูงใจ
หมายถึง ความคาดหวังในผลกรรมของบุคคล กลาวคือ ผลกรรมใดที่พึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิด
การกระทํามาก ผลกรรมใดไมเปนที่พึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิดการกระทํานอยลง และมนุษย
ก็พยายามหลีกเลี่ยงการกระทํานั้น
1.3 ทําหนาที่เสริมแรง (Reinforcing Function) การกระทําใด ๆ ก็ตามถาไดรับการ
เสริมแรง การกระทํานั้น ยอมมีแนวโนมเกิด ขึ้น อีก แตสิ่งสําคัญก็คือ เงื่อนไขการเสริมแรง
(Reinforcing Contingency) ซึ่งบุคคลจะเรียนรูไดจากขอมูลเดิม และการจูงใจ ตลอดจนการหา
ขอสรุปไดถูกตอง การเสริมแรงจะไมมีอิทธิพลเลยถาบุคคลไมรูวาเงื่อนไขการเสริมมีไววาอยางไร
การเสริมแรงในที่นี้จะเนนถึงการกระทําใหพฤติกรรรมนั้นคงอยูมากกวาการสรางพฤติกรรมใหม
2. การเรียนรูจ ากการเลียนแบบ (Learning Through Modeling) แบนดูรา กลาววา
การเรียนรูของมนุษยจากผลกรรมมีขอจํากัดอยูมาก ทั้งนี้เพราะสิ่งที่จะเรียนรูมีมากกวาทั้งเวลา และ
โอกาสจะอํานวย ดังนั้นการเรียนรูจากการเลียนแบบจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหมนุษยสามารถเรียนรู
สิ่งตาง ๆ ไดอยางกวางขวางขึ้น พฤติกรรมของมนุษยหลายอยางเกิดขึ้นมาโดยที่มนุษยไมเคยมี
ประสบการณตรงเลย แตมนุษยสังเกตเห็นตัวแบบหรือผูอื่นกระทํา เชน คนสวนมากงดเวนจากการ
เสพเฮโรอีน ทั้ง ๆ ที่ไมเคยประสบกับผลกรรมที่จะไดรับจากการเสพเฮโรอีน ทั้งนี้เพราะ คนเหลานี้
เรียนรูวาการเสพเฮโรอีนจะไดรับผลกรรมทางลบ คือ ทําลายสุขภาพและถึงตายในที่สุด การเรียนรู
จากตัวแบบเปนกระบวนการตอเนื่อง โดยบุคคลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นแลวคิดวาจะสราง
พฤติกรรมใหม
จากวิธีการเรียนรูของมนุษย ดังกลาว สรุปไดวา วิธีการเรียนรูของมนุษย คือ การเรียนรู
จากผลกรรม การเรียนรูจากการเลียนแบบ
กระบวนการเลียนแบบจากตัวแบบ
นักวิชาการหลายทานไดใหกระบวนการเลียนแบบจากตัวแบบในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี้
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ประสาท อิศรปรีด า (2541 : 287 – 288) ไดก ลาววา การเรียนรูและการเลียนแบบ
พฤติกรรมของตัวแบบมี 4 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการใสใจ (Attention Process) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใสใจหรือ
สนใจที่จะรับรูพฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งความใสใจของผูสังเกตตอตัวแบบขึ้นอยูกับองคประกอบ
ที่สําคัญ ลักษณะของตัวแบบ และลักษณะของผูสังเกต ลักษณะและเหตุการณของตัวแบบซึ่งจะ
กอใหเกิดความใสใจกับผูสังเกตไดดี ไดแก
1.1 ความเดน ตัวแบบที่เดนยอมดึงดูดใหผูสังเกตใสใจมากกวาตัวแบบที่ไมเดน
1.2 ความซับซอน ผูสังเกตจะมีความใสใจตอเหตุการณของตัวแบบที่มีความซับซอน
เกินไป สําหรับเด็กเล็ก ๆ จึงไมคอยใสใจ ถาหากลดความยาวของคําพูดลงเด็กก็จะมีความใสใจ
มากขึ้น
1.3 จํานวนตัวแบบในพฤติกรรมที่เปนตัวแบบถามีตัวแบบหลาย ๆ ตัวยอมเรียกรอง
ความสนใจ และกอใหเกิดความใสใจมากกวาจํานวนตัวแบบนอย ๆ
1.4 ความเกี่ยวของและการมีคุณคา ปกติแลวทุกคนจะใสใจตัวแบบที่เกี่ยวของและ
มีคุณ คากับตนเองเสมอ เชน ผูที่กําลังมีรถยนตก็จะใสใจพฤติ กรรมการขับรถยนตจ ากตัวแบบ
หญิงสาวที่กําลังจะเปนเจาสาวก็จะใสใจพฤติกรรมของเจาสาวในวันวิวาห
2. กระบวนการเก็บจํ า (Retention Process) กระบวนการเก็ บรวบรวมแบบแผน
ของพฤติกรรมของตัวแบบที่ไดสังเกตเห็นทุกครั้ง แลวนํามาสรางรูปแบบของพฤติกรรมที่ แนชัด
การเก็บจําจะกระทําในรูปของกระบวนการลงรหัสซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การเก็บจําในรูปของมโนภาพ
และการเก็บจําในรูปของสัญลัก ษณทางภาษา ซึ่งการจําในลักษณะสัญลักษณทั้งสองประการนี้
จะชวยใหจําไดงายและคงทน สําหรับการฝกฝนและการทบทวนในใจ หรือการกระทําจะสงเสริม
ใหผูสังเกตจําพฤติกรรมของตัวแบบไดดียิ่งขึ้น
3. กระบวนการกระทํา (Reproduction Process) เปน กระบวนการที่ผูสังเกตแปลง
สัญลักษณที่เก็บจําไวนั้นมาเปนการกระทํา ซึ่งจะกระทําไดดีหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับสิ่งที่จําได
ในการสังเกตการณกระทําของตนเอง การไดขอมูลยอนกลับจากการกระทําของตนเอง และการ
เทียบเคียงการกระทํากับภาพที่จําได นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับลักษณะของผูสังเกตอีกดวย ซึ่งไดแก
ความสามารถทางกาย และทักษะในพฤติกรรมยอยตาง ๆ ที่จ ะทําใหสามารถแสดงพฤติกรรม
ไดตามตัวแบบ
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) บุคคลอาจจะเรียนรูทักษะใหม ๆ หรือ
พฤติกรรมใหม ๆ จากการสังเกต แตไมไดแสดงออกหรือกระทํา (Perform) พฤติกรรมที่เรียนรู
จากตัวแบบนั้นโดยทันที บุคคลจะแสดงออกหรือกระทําก็ตอเมื่อมีแรงจูงใจบางอยางหรือมีสิ่งลอใจ
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(Incentive) เกิดขึ้น ซึ่งอาจแสดงออกหลังจากที่เรียนรูมาแลวเปนเวลานานนักเรียนเรียนรูผานการ
เลียนแบบ โดยเฉพาะกับคนใกลชิด อยางพอแมนั้น มีอิทธิพลตอพฤติก รรมของลูก มากที่สุด
รองลงมาก็จะเปนสื่อ และผูคนในสังคมแวดลอม ซึ่งอยางหลังนี้เปนปจจัยภายนอกที่ตามไปควบคุม
ยาก ดังนั้น คุณ พอคุณแม และผูใ หญในบานตองทําตัว เปน แบบอยางที่ดีกอนถาเราไดรับการ
เสริมแรงหลังจากเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ เราก็จะมีแรงจูงใจที่จะใสใจ จดจํา และแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบนั้นมากขึ้น การเสริมแรงยังกอใหเกิดความคงทนของการเรียนรู ผูที่ทดลอง
แสดงพฤติกรรมใหม ๆ จะแสดงพฤติกรรมนั้นตอไปถาหากไดรับการเสริมแรง
แบนดูรา ไดจําแนกการเสริมแรงออกเปน 3 ประเภท คือ การเสริมแรงโดยตรง (Direct
Reinforcement) การเสริมแรงจากการเห็น ตั ว แบบ (Model) ได รับผลกรรมที่ ดี (Vicarious
Reinforcement) และการเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement)
1. การเสริ มแรงโดยตรง เปน ผลกรรมที่ผู สังเกตไดรับโดยตรงหลั งจากเขาแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ เชน นักกีฬายิมนาสติกไดแสดงทาตีลังกาบนบารคูไดสําเร็จ แลวก็ไดรับ
คําชมเชยจากผูฝกวา เยี่ยม
2. การเสริมแรงจากการเห็น ตัว แบบไดรับผลกรรมที่ ดี เปน ลัก ษณะที่ผูสังเกตเห็น
ตัวแบบไดรับการเสริมแรง แลวทําใหเขามีแนวโนมจะกระทําเหมือนตัวแบบ
3. การเสริมแรงตนเอง ทั้งการเสริมแรงที่ผูกระทําไดรับโดยตรงและการเห็น ผูอื่น
(ตัว แบบ) ได รับ ตัว เสริม แรง ลว นเปน ผลกรรมที่ไ ดรั บจากสิ่ง แวดล อมภายนอกตัว ทั้ง สิ้ น
การเสริมแรงตนเองจะตรงขาม เปนการเสริมแรงที่เปนอิสระจากสังคมหรือสิ่งแวดลอม ผูกระทํา
จะเปนผูดําเนินการ และควบคุมการเสริมแรงดวยตนเอง การเสริมแรงตนเองประกอบดวยปจจัย 3
ประการคือ
3.1 มาตรฐานของพฤติกรรมที่จะไดรับการเสริมแรง ซึ่งตนเองเปนผูกําหนดขึ้นเพื่อ
ประเมินตนเอง
3.2 ลักษณะของตัวเสริมแรงที่จ ะไดรับ เมื่อกระทํา หรือแสดงพฤติก รรมไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด
3.3 บุคคล ในฐานะที่เปนผูดําเนินการใหและกําหนดการเสริมแรงแกตนเองที่กลาว
มาทั้งหมด จะแสดงกระบวนการเรียนรูจากการสังเกต
จากกระบวนการเลียนแบบจากตัวแบบ ดังกลาว สรุปไดวา กระบวนการเลียนแบบจาก
ตัวแบบ คือ กระบวนการใสใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา. กระบวนการจูงใจ
ประเภทของตัวแบบ
นักวิชาการหลายทานไดใหประเภทของตัวแบบในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี้
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แบนดูราแบงตัวแบบออกเปน 3 ประเภท (ประสาท อิศรปรีดา. 2541 : 283) คือ
1. ตัวแบบที่มีชีวิต (Live Model) ไดแก บุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผูคนทั่วไป
ที่ผูสังเกตสามารถติดตอสัมพันธได
2. ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก ภาพตัวแบบในสื่อมวลชนทั้งหลายเชน
ในภาพยนตร โทรทัศน วีดีทัศน (Videotape) หนังสือ คอมพิวเตอร เปนตน
3. ตัวแบบในรูปคําสอน (Verbal Description or Instruction) เปนตัวแบบที่เปนการพูด
หรือการบอกทางวาจา หรือเปนคําสอนในภาษาเขียน เชน ชุดคําสอนในการปฏิบัติงานควบคุม
เครื่องจักร หรือคําอธิบายการประกอบชิ้นสวนตาง ๆ เขาเปนอุปกรณอยางหนึ่ง ตัวแบบชนิดนี้
หากใชประกอบตัวแบบทางพฤติกรรมทั้งหลายจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูมากขึ้น
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2539 : 51) แบงตัวแบบออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ตัวแบบที่เปนบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือตัวแบบที่บุคคลไดมีโอกาสสังเกตและ
ปฏิสัมพันธโดยตรง
2. ตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Model) เปนตัวแบบที่เสนอผานสื่อตาง ๆ เชน
วิทยุ โทรทัศน การตูน หรือหนังสือนวนิยาย
จากประเภทของตัวแบบ สรุปไดวา ประเภทของตัวแบบ คือ มีความสําคัญตอพฤติกรรม
ของบุคคล ทําใหบุคคลนั้น ๆ เกิดพฤติกรรรมตามตัวแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการเรียนรู
มากยิ่งขึ้น
อิทธิพลที่ทําใหเด็กวัยรุนเกิดการเลียนแบบ
นักวิชาการหลายทานไดใหอิทธิพลที่ทําใหเด็กวัยรุน เกิดการเลียนแบบทัศนะตางๆ เอาไว
ดังนี้
ฟรานเซส และหลุยส (Frances and Louise. 1955 : 246 – 248) กลาววาการตูน ทีวี และ
ภาพยนตร สงผลตอการเรียนรู ประสบการณ และการเรียนรูทางสังคม
ยุวดี เฑียรประสิทธิ์ (2536 : 123) อธิบายอิทธิพลของสื่อมวลชนวา วัยรุนเปนวัยแหงการ
เรียนรู มีความพรอมที่จะรับขาวสารตาง ๆ ทุกรูปแบบ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนสิ่งที่ขาด
ไมไดใ นสภาพสังคมปจจุบัน และอิทธิพลของสื่อมวลชนจะครอบคลุมและเปลี่ยนแปลงเจตคติ
คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชวี ิตวัยรุน
กอบกุล ถาวรานนท (2543 : 43 – 46) อิทธิพลของสื่อมวลชน หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น หรือ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากการรับสารจากสื่อมวลชน โดยการดู การฟง และการอาน
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จากอิทธิพลที่ทําใหเด็กวัยรุนเกิดการเลียนแบบ ดังกลาว สรุปไดวา อิทธิพลที่ทําใหเด็ก
วัยรุนเกิดการเลียนแบบ คือ รับขาวสารตาง ๆ ทุกรูปแบบ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพคานิยม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตวัยรุน
การเลียนแบบผานสื่อมวลชน
นักวิชาการหลายทานไดใหการเลียนแบบผานสื่อมวลชนทัศนะตางๆ เอาไวดังนี้
แบนดูรา (Bandura) ไดรวบรวมวิธกี ารเรียนรูทางสังคมจะเกิดขึน้ ไดโดยผานตัวแบบจาก
สื่อมวลชนเอาไว 3 แบบ (กาญจนา แกวเทพ. 2543 : 188 -189) ดังนี้
1. ที่ก ารเลียนแบบผานสื่อมวลชนของการแสดงพฤติก รรมอยูต ลอดเวลา จากการ
นําเสนอของสื่อ เรารูจักการยิงผืนตองทําอยางไร ทั้งที่ชวี ิตจริงเราอาจไมเคยเห็น หรือจับปนเลยก็ได
เรารูจักกระทั่งวาถาจี้ตัวประกันบนเครื่องบินจะตองทําอยางไร
2. การที่ไดเห็นตัวตนแบบถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทําบางอยาง จะชวยลดแรงจูงใจ
ของผูเลียนแบบที่จะกระทําตามใหนอยลง เนื่องจากผูเรียนจะรูสึก คลายกับวาตัวเองถูกลงโทษ
เชนกัน มีผลการวิจัยเชิงทดลองแสดงใหเห็นวา เมื่อดูหนังที่มีการลงโทษโดยการใชความรุนแรงกับ
พฤติกรรมที่ชอบสอดรูสอดเห็น หรือพฤติกรรมการตอตานทั้งหลาย ผูชมจะแสดงพฤติก รรม
ดังกลาวในชีวิตจริงนอยลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากบรรดาหนังตาง ๆ ทั้งหลายที่ตองลงโทษตัวราย
ในตอนจบ หรือละครโทรทัศนตองมีแกนเรื่องแบบ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
3. การที่สื่อมวลชนใหแบบอยางของตัวตนแบบที่ไดรับรางวัล เนื่องจากกลาแสดงออก
ในพฤติกรรมที่สังคมหามปราม มิใหฝาฝน ก็สามารถทําใหผูชมเลียนแบบพฤติกรรมสวนกระแส
สังคมใหมากขึ้นได ตัวอยาง พระเอกที่ใชความรุนแรงแบบซาดิสมสามารถทําใหตัวละครหญิง
มารุมรัก มีการวิจัยเชิงทดลองพบวา เมื่อนําเอาภาพยนตรที่มีเรื่องเกี่ยวกับความกลาบาบิ่น ที่ทํา
พฤติก รรมที่สังคมหามปรามมาใหก ลุม ตัว อยางชมแลว มีผลทําใหผูชมลดความกลัว หมอฟน
ลดความกลัวสัตวเลื้อยคลาน และเพิ่มความกาวราวมากขึ้น
จากการเลียนแบบผานสื่อมวลชนดังกลาว สรุปไดวา การเลียนแบบผานสื่อมวลชน คือ
การเลียนแบบผานสื่อมวลชนของการแสดงพฤติกรรม การที่ไดเห็นตัว ตนแบบถูกลงโทษ การที่
สื่อมวลชนใหแบบอยางของตัวตนแบบ
ความรับผิดชอบที่พึงกระทําของสื่อมวลชน
นักวิชาการหลายทานไดใหความรับผิดชอบที่พึงกระทําของสื่อมวลชนทัศนะตางๆ เอาไว
ดังนี้
กาญจนา แกวเทพ (2543 : 103) ไดระบุลักษณะสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอสังคม ดังนี้
1. สื่อสารมวลชนตองมีพันธกิจที่ตองพึงปฏิบัติตอสังคม เจาของสื่อควรเปนมหาชน
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2. ขาวสารของสื่อจะตองเปนเรื่องจริง ถูกตอง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และสอดคลอง
ตองกัน
3. สื่อจะตองทําหนาที่เปนเวทีแลกเปลีย่ นทัศนะอันหลากหลาย
4. สื่อควรมีเสรีภาพ ภายใตความควบคุมตัวเอง
5. สื่อตองปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานของวิชาชีพ
6. ในบางสถานการณ สั ง คมจํ า เป น ต อ งเข า มาแทรกแซงการทํ า งานของสื่ อ เพื่ อ
ผลประโยชนของสวนรวม
จากความรับผิดชอบที่พึงกระทําของสื่อมวลชน ดังกลาว สรุปไดวา ความรับผิดชอบที่
พึงกระทําของสื่อมวลชน คือ สื่อสารมวลชนตองมีพันธกิจที่ตองพึงปฏิบัติตอสังคม ขาวสารของสื่อ
จะต อ งเป น เรื่ องจริ ง สื่ อ จะตอ งทํ า หน า ที่ เ ป น เวที แ ลกเปลี่ ยนทั ศ นะ สื่ อ ต องปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จรรยาบรรณ สังคมจําเปนตองเขามาแทรกแซง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยตางประเทศ
ไคลน (Kline. 1966 : 18 – 195) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพเก็บตัว
แสดงตั ว ลัก ษณะทางอารมณ และอาการทางประสาทกั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช
กลุมตัวอยาง จากเด็กโรงเรียนมัธยมประสมในเมือง 138 คน และเด็กในโรงเรียนชุมชน 40 คน
ผลปรากฏวา บุคลิก ภาพเก็บตัว – แสดงตัว ไมมีค วามสัมพันธกับระดับสติปญญา และพบวา
บุคลิกภาพเก็บตัว – แสดงตัว มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นอแมนน (Naumann. 1983 : 354 – A) ไดวิจัยเกี่ยวกับความสัมพัน ธของระเบียบวินัย
ในโรงเรียนมัธยมที่มีตอบรรยากาศในโรงเรียน ซึ่งผลวิจัย สรุปวา
1. วิธีการใชระเบียบวินัยไมใชเปนหัวขอกําหนดบรรยากาศของโรงเรียน
2. บุคลิกภาพและความแตกตางในวิธีการของผูรักษาวินัยเปนตัวกําหนดแบบอยางที่ดี
ของโรงเรียน
งานวิจัยภายในประเทศ
ชนาธิป ชินะนาวิน (2545 : 109) ศึกษาการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับคานิยมดานการ
ประหยัดของนักเรียนชั้น มัธยมศึก ษาปที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหเชิงเสน
โดยกลุมตัวเอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2544 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ของกรมสามัญศึกษา ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นจํานวน 443 คน ผลการวิจัยพบวา น้ําหนัก
ความสําคัญของผลที่ไดจ ากเพื่อน และผลที่ไดจ ากครูสงผลตอคานิยมดานการประหยัด อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนน้ําหนักความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย
สัมพันธภาพในครอบครัว และผลที่ไดจากสื่อสงผลตอคานิยมดานการประหยัดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนน้ําหนักความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรม
เลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน และรายไดผูปกครองสงผลตอคานิยมดานการประหยัด อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สุธี สุพร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอ การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมศูนยพัฒนาคุณธรรม มหาวชิราลงกรณวิทยาเขต
วังนอย ซึ่งผลการศึกษาที่เปนประโยชนตองานวิจัยของผูวิจัย คือในสวนที่เปนความคิดเห็นตอ
วิธีการฝกอบรม ผลปรากฏวา นักเรียนและครูอาจารยเห็นดวยกับเนื้อหาของหลักสูตรวามีความ
เหมาะสมกับ สถานการณ ปจ จุบั น และสง เสริมใหนั ก เรีย นปรับ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรม
ไปในทางที่ดีขึ้นเปนอันดับหนึ่ง ดานปญหาอุปสรรคในการจัดการฝกอบรม ผลปรากฏวาใชเวลา
ฝกอบรมนานเกินไป ทําใหเกิดความเบื่อหนาย วิธีการ / เทคนิคฝกอบรมและวิทยากร/แนวทางในการ
แกปญหาอุปสรรค ทั้งนักเรียนและครูเสนอแนะวา ควรปรับปรุงในเรื่องสถานที่เป นอันดับหนึ่ง
รองลงมาก็คือ วิธีการนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาในการฝกอบรม วิธีการ/ เทคนิคการฝกอบรมและ
วิธีการฝกอบรมตามลําดับ จะเห็น ไดวา นักเรียนและครูอาจารยจะใหค วามสําคัญกับหลักสูต ร
ในการฝกอบรม วามีผลตอความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยอาศัยเทคนิคการ
อบรมและวิธีฝก การอบรมเปน ตัวชวยในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ดี อันจะเปนประโยชน
ตอการมองประเด็นในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรในการฝกอบรมคายคุณธรรม
กมลวัทน วันวิชัย (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความรับผิดชอบ
ดานการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคกรุงเทพมหานคร
พบวา บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน ครูมีวิธีการสอน
ที่เปด โอกาสใหนักเรียนไดซักถาม จัดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่นาสนใจ จะชว ยสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ตั้งใจและเอาใจใสในการเรียน มีความกระตือรือรน และมี
ความรับผิดชอบดานการเรียน
กิ่งกาญจน ปานทอง (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏพระนคร พบวา นักศึกษาที่มีสัมพันธภาพกับอาจารยที่ดี
จะสงผลใหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พฤฒิพล นิ่มพราว (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
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สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดแก เพศหญิง ลักษณะมุงอนาคต
สัมพัน ธภาพระหวางนัก เรียนกับบิด ามารดา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ปจ จัยที่มี
ความสัม พัน ธทางลบกับการประหยั ด ของนัก เรียนชว งชั้น ที่ 3ไดแ ก เพศชาย ป จ จัยที่ ไม มี
ความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดแก รายไดที่ไดรับจากผูปกครองตอวัน
ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา และ ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดแก
สัมพันธภาพระหวางนัก เรียนกับบิด ามารดา สัมพัน ธภาพระหวางนัก เรียนกับเพื่อน ลัก ษณะ
มุงอนาคต พบวา ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พรสิริ มั่นคง (2549 : บทคัดยอ) ไดศึก ษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 องคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นิสัยในการเรียน ความเชื่ออํานาจในตน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง
ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับอาจารย สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน
พระครูประภัศรวรกิจ ปดภัย (2550 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง ไดศึกษาความคิดเห็นตอ
บทบาทของพระสงฆใ นการพัฒ นาจริยธรรม : กรณีศึกษาการอบรมเขาคายคุณ ธรรมจริยธรรม
(คายพุทธบุตร)วัดปาดอนธาตุ ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบวา
1) การดําเนินการความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจริยธรรม:กรณีศึกษาการอบรม
เขาคายคุณ ธรรมจริยธรรม (คายพุ ทธบุต ร) วั ด ปาดอนธาตุ อําเภอมหาชนะชัย จั งหวัด ยโสธร
กอนการอบรมนักเรียนไมแนใจเรื่องของการนํากฎกติกามาใชในการฝกอบรมโดยเฉพาะเรื่องของ
การมีระเบียบวินัยตอการกระทําของตนเอง โดยเฉพาะคนรุนใหมมักจะขาดระเบียบ ขาดความ
อดทน มักจะตามใจตัวเอง 2) การดําเนินการความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
จริยธรรม:กรณีศึกษาการ อบรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธบุตร) วัดปาดอนธาตุ อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร หลังการอบรมนักเรียนเขาใจจริง โดยเฉพาะเรื่องการมีความเคารพนพนอบ
รูจักที่ต่ําที่สูง โดยลําดับ
สิริยา พรมรัต น (2551 : บทคัดยอ). ไดทําวิจัยเรื่อง คุณ ธรรมจริยธรรมของนัก เรียน
ตามความคิด เห็น ของผู ปกครองนั ก เรีย นนัก เรี ยนโรงเรี ยนมูล นิธิ วัด ศรีอุ บลรัต นาราม สั งกั ด
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาอุบลราชธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) คุณ ธรรมจริยธรรมของ
นัก เรีย นตามความคิด เห็น ของผู ปกครองนัก เรียน โรงเรียนมู ลนิธิวั ด ศรีอุบ ลรัต นาราม สังกั ด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม และทุกดาน มีคุณธรรมจริยธรรม
อยู ใ นระดั บมาก โดยเรี ย งลํ า ดับ จากมากไปนอ ย คื อ ความกตั ญู ก ตเวที ดา นการปฏิ บัติ ต น
เปนประโยชนตอสวนรวม ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความเมตตากรุณา ดานวินัยความรับผิดชอบ
และดานความประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุมคา 2) ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็น
ตอคุณ ธรรมจริยธรรมของนัก เรียนโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัต นาราม สังกั ด สํานัก งานเขตพื้น ที่
อุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็น
ตอคุณ ธรรมจริยธรรมของนัก เรียนโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัต นาราม สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
อุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติร ะดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ความเมตตากรุณา และดานความประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุมคา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สวนดานวินัย ความรับผิด ชอบ ดานความซื่อสัต ยสุจริต
ดานความกตัญูกตเวที และดานการปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม ไมแตกตางกัน 4) ผูปกครอง
มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่อุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
แสงจันทร มโนสรอย (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสภาพการเรียนการสอนจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓โรงเรียนในอําเภอเวียงหนองลองง ผลการศึกษาพบวา
ดานการจัดกิจ กรรมเสริม ไมมีปญหาเพราะสภาพแวดลอมของที่ตั้งอยูใกลกับวัดและ
สภาพแวดลอมเอื้ออํานวยประกอบการกับผูปกครอง สวนใหญมีพื้น ฐานทางจริยธรรมดี จึงไม
ประสบปญหาแตที่ครูและนักเรียนตองการคือ ใหมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเสริมใหมาก
ครั้งขึ้น และเชิงลึก และมีคุณภาพมากขึ้นดวย
นักเรียนมีปญหาพฤติก รรม ดานจริยธรรมในเรื่อง ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย
ความอดทน การประหยัด การตรงตอเวลา ความขยันและความสามัคคี ผูปกครองตองการใหจัด
กิจกรรมอบรมธรรมะในโรงเรียน และใหนักเรียนเขารวมพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนาใหมาก และ
เหมาะสมกับนักเรียนยิ่งขั้น เพื่อปลูกฝงพฤติกรรม คานิยมที่ดีใหกับนักเรียน
เกียรติสุดา นาดูน (2551 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 – 4 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 – 4 ที่สรางขึ้น มี 6 ฉบับ คือ ฉบับที่
1 แบบวัด ความมีวินัย จํานวน 38 ขอ ฉบับที่ 2 แบบวัดความรับผิดชอบ ฉบับที่ 3 แบบวัด ความ
กตัญูกตเวที จํานวน 19 ขอ ฉบับที่ 4 แบบวัดความมีเมตตากรุณา จํานวน 22 ขอ ฉบับที่ 5 แบบวัด
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ จํานวน 17 ขอ และแบบวัดความเสียสละ จํานวน 20 ขอ 2) คุณภาพของแบบวัด
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ประกอบดวย (1) คาอํานาจจําแนกของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (2)
คาความเชื่อถือไดของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค สําหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 - 4 มีคาเทากับ .969 (3) คาความแมนตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3-4 มีคาตั้งแต .474 ถึง .936 3) คะแนนเกณฑปกติ
ของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 - 4 มีชว ง
คะแนนตั้งแต T19 ถึง T81
โอภาส อินโสม (2552 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ ผลการวิจัย
พบวา1) ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนตอคุณ ธรรมจริยธรรมของนัก เรียน
ในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมและ
รายดาน 6 ดาน คือ ดานการพึ่งตนเอง ดานความเสียสละ ดานความรับผิดชอบ ดานความมีวินัย
ในตนเอง ดานความซื่อสัตย และดานความขยันหมั่นเพียร อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายการ
เรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามตําแหนง และระดับ
ชวงชั้น พบวา (1) ครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณธรรม
จริยธรรมของนัก เรียนในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อํา เภอพนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจเจริญ โดยรวมไมแตกตางกัน (2) ครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนที่มีชวงชั้นตางกัน มีความ
คิดเห็นตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมไมแตกตางกัน
พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ) (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบล
นิค มลําโดมนอยอําเภอสิริธร จังหวัด อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา 1) การศึก ษาพฤติก รรม
เชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบล
นิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการละเวน อบายมุข ดานความมีสัมมาคารวะอยูใ นระดับมาก สว นด านความมีวินัย
ในตนเอง และดานความเมตตากรุณา อยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติก รรม
เชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบล
นิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ย และ
อาชีพผูปกครองตางกัน มีพฤติก รรมเชิงจริยธรรมความมีวินัยของนัก เรียน โดยรวมทั้ง 4 ดาน
ไมแตกตางกัน แตดานอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการวิเคราะหความ
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แตกตางเปนรายคู 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียน
มัธยมศึก ษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ เทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ที่สําคัญไดแก นักเรียน ควรสุภาพเรียบรอยไมนําอาหารมารับประทานขณะครูสอน
เวลาผูใหญเดินผานโนมตัวลงทําความเคารพ มีความเอ็นดูสัตวไมทํารายสัตว และไมเสพสิ่งเสพติด
ของมึนเมา
จากการศึกษาความเปน มา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของคุณลักษณะทางจริยธรรมของ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมะขามสรรเสริ ญ อํ า เภอมะขาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ตามกรอบคุ ณ ลั ก ษณะ
ทางจริยธรรม หลักแหงความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยูบนหลัก คําสอนของศาสนา
ปรัชญาแลขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีระบบศีลธรรม คุณ ลักษณะของจริยธรรมเปนสิ่งที่แสดง
ลัก ษณะเฉพาะของจริยธรรมเพื่อใหเห็น เดน ชัด ในดานหนึ่งและมีค วามแตกตางจากจริยธรรม
ดานอื่น ๆ ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสังคมจากสภาพปญหาตาง ๆ ของเยาวชน
ไทยในปจจุบัน ที่มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูง เปนโลกที่ไรพรมแดน
มีการสื่อสารความรูและขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด จึงอาจทํา ใหมีการแพรกระจายปญหาไปได
ทั่ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศทั้ ง ในเมื อ งใหญ แ ละในชนบทได ต ลอดเวลา จากป ญหาดั ง กล า ว
แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ยังมีปญหา
ที่ทําใหไมสามารถพัฒนาเยาวชนของชาติสวนหนึ่งใหบรรลุตามความมุงหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาที่ตองการใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผล
ตอคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน ตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทราบแนวทางที่ดี
ที่สุดสําหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพตอไป

